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В атестаційної бакалаврської роботі розглядається актуальна проблема 

застосування соціальних інтернет-мережі для дистанційного навчання. 

Об'єкт дослідження. Процеси функціонування соціальних інтернет-мережі 

для дистанційного навчання. 

Предмет дослідження — методи побудови ефективності соціальних 

інтернет мереж для дистанційного навчання. 

Мета роботи — підвищення ефективності застосування соціальних 

інтернет мереж в дистанційному навчанні. 

Методика дослідження. Методика дослідження заснована на відомих 

методах системного підходу, а саме: аналітично-розрахунковий, теоретичного 

аналізу з використанням моделювання, реконструювання і типологізації на 

основі аналізу емпіричних даних. 

Результати дослідження. Визначено умови застосування соціальних 

інтернет-мереж в дистанційному навчанні.  

Наукова новизна.  Наукова новизна цього дослідження полягає в 

визначенні умов застосування соціальних інтернет-мереж в дистанційному 

навчанні.  

Практична значущість результатів дослідження. Практична значущість 

полягає в розкритті застосування соціальних інтернет-мереж в дистанційному 

навчанні, визначення напрямків проведення подальших наукових досліджень або 

для використання в процесі підготовки фахівців. 

Галузь використання — дистанційне навчання в інтернет мережі. 
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ВСТУП 

 

В атестаційної бакалаврської роботі розглядається проблема 

застосування соціальних інтернет-мережі для дистанційного навчання. 

Обґрунтування вибору теми і її актуальність.  Соціальні інтернет-

мережі є найбільш затребуваними ресурсами в Інтернеті. За даними 

дослідницької компанії «comScore» їх використовують близько 85% від всіх 

Інтернет-користувачів світу[1]. Тому застосування цих інтернет-ресурсів є 

новою освітній парадигмою XXI століття. На думку багатьох вчених ця 

парадигма визначає низку проблем, які необхідно вирішити. До таких проблем 

відносяться проблеми [2, 3, 4].:  

• Забезпечення безперервності освітнього процесу. 

• Створення умов масового доступу для всіх учасників освітнього 

процесу. 

• Забезпечення якості освіти. 

• Забезпечення умов неформальної освіти. 

Відповідно до визначених проблем тема є актуальною та своєчасною. 

Ступінь вивченої проблеми. Сьогодні є багато технологічних інновації, 

які дозволяють по-новому організувати безперервне, масове і якісне навчання. 

Звичайно, що особливу наукову значущість під час вирішення цих проблем 

має практична направленість професійної підготовки, що забезпечить новий 

етап еволюції самоусвідомлення і самоформування інформаційної культури [2, 

3, 4, 5]. І хоча вчені роблять тільки перші кроки у напрацюванні науково-

обґрунтованих і ефективних механізмів побудови технологій «комп'ютерного 

навчання», суперництво за панування на «ринку інформаційних послуг» в 

освітній сфері (в тому числі його змістовної частини) розгортається повним 

ходом. На тлі цього вирішуються питання щодо реалізації абсолютно нових 

функцій підтримки навчання (наприклад, використання в відео-лекціях 

багатомовних інтерактивних субтитрів), безперервно вводяться в дію нові 
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соціальні сервіси, розробляються моделі психологічного забезпечення змісту 

дистанційного навчання [6], відбувається конвергенція навчання на основі ІКТ 

[7, 8]. 

Специфіка джерельної бази. Огляді джерельної бази вказує, що джерела 

інформації різноманітні і їх треба сортувати за певними критеріями щодо їх 

типів і видів; до важливості, якості, оригінальності та ін., щоб відзначити 

проблеми та недоліки. 

Об'єкт дослідження. Процеси функціонування соціальних інтернет-

мережі для дистанційного навчання. 

Предмет дослідження — методи побудови ефективності соціальних 

інтернет мереж для дистанційного навчання. 

Мета роботи — підвищення ефективності застосування соціальних 

інтернет мереж в дистанційному навчанні. 

Методика дослідження. Методика дослідження заснована на відомих 

методах системного підходу, а саме: аналітично-розрахунковий, теоретичного 

аналізу з використанням моделювання, реконструювання і типологізації на 

основі аналізу емпіричних даних. 

Завдання роботи; 

1. Провести аналіз методів і принципів побудови соціальних 

інтернет-мереж в дистанційному навчанні. 

2. Провести аналіз програмних, технічних, організаційних, 

інфокомунікаційних та інших рішень, що використовуються на поточний 

момент для соціальних інтернет-мереж в дистанційному навчанні. 

3. Визначити показники ефективності розглянутих рішень на основі 

дослідження методів застосування соціальних інтернет-мереж в 

дистанційному навчанні. 

4. Виконати оцінку техніко-економічних показників застосування 

соціальних інтернет-мереж в дистанційному навчанні.  

Методика дослідження. Методика дослідження заснована на відомих 

методах системного підходу, а саме: аналітично-розрахунковий, теоретичного 
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аналізу з використанням моделювання, реконструювання і типологізації на 

основі аналізу емпіричних даних. 

Результати дослідження. Визначено умови застосування соціальних 

інтернет-мереж в дистанційному навчанні.  

Наукова новизна.  Наукова новизна цього дослідження полягає в 

визначенні умов застосування соціальних інтернет-мереж в дистанційному 

навчанні.  

Практична значущість результатів дослідження. Практична 

значущість полягає в розкритті застосування соціальних інтернет-мереж в 

дистанційному навчанні, визначення напрямків проведення подальших 

наукових досліджень або для використання в процесі підготовки фахівців. 

Галузь використання — дистанційне навчання в інтернет мережі. 

Апробація результатів досліджень. Матеріали були використані для 

вирішення практичних завдань під час організації дистанційного навчання під 

час пандемії COVID-19 у Державному університеті телекомунікацій на 

кафедрі Комп‘ютерних наук. Київ.    
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1 ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ 

 

1.1 Поняття соціальної інтернет-мережі 

 

Термін «соціальна мережа» означає зосередження соціальних об'єктів, 

які можна розглядати як мережу (або граф), вузли якої – об'єкти, а зв’язки – 

соціальні відносини. Цей термін був введений в 1954 році соціологом з 

«Манчестерской школи» Дж. Барнсом (J. Barnes) в роботі «Класи і збори в 

норвезькому острівному приході» [9].  

У другій половині XX століття поняття «соціальна інтернет-мережа» 

стало популярним у західних дослідників, при цьому в якості вузлів 

соціальних мереж стали розглядати не тільки представників соціуму, а й інші 

об'єкти, яким властиві соціальні зв’язки. Сьогодні термін «соціальна інтернет-

мережа» означає поняття [10], яке виявилося ширшим свого соціального 

аспекту, воно включає, наприклад, більшість інформаційних мереж, в тому 

числі і WWW. Розглядають не тільки статистичні, а й динамічні інтернет-

мережі, для розуміння структури яких необхідний облік принципів їх еволюції 

[10]. 

 Сьогодні під терміном «соціальні інтернет-мережі» (Social Networks) 

розуміють, перш за все, онлайн-сервіси в інтернет-мережі Інтернет, призначені 

для формування, відображення та впорядкування соціальних взаємин. 

Особливості соціальних мереж [11, 12]:  

1) надання користувачам широкого спектру можливостей для обміну 

інформацією; 

2) створення профілів користувачів, в яких потрібно вказувати певну 

кількість персональної інформації; 

3) друзями у соціальних мережах стають переважно не віртуальні, а 

реальні друзі.  
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Веб-ресурс соціальної інтернет-мережі надає можливості: 

1) активного спілкування;  

2) створення публічного або закритого профілю користувача, що містить 

персональні дані;  

3) організації та ведення користувачем списку інших користувачів, з 

якими у нього є деякі соціальні відносини;  

4) перегляду зв'язків між користувачами всередині соціальної інтернет-

мережі  

5) утворення груп користувачів за інтересами;  

6) управління вмістом в рамках свого профілю;  

7) синдикації контенту;  

8) підключення різних додатків. 

 

1.2 Особливості та ознаки соціальної інтернет-мережі 

 

1.2.1 Визначення соціальної інтернет-мережі   

Служба соціальних інтернет-мереж (social networking service)  дозволяє 

користувачам створювати публічну анкету, складати список користувачів, з 

якими вони мають зв'язок та переглядати власний список зв’язків і списки 

інших користувачів. Природа та номенклатура зв'язків може різнитись у 

залежності від системи[13]. 

З технологічної точки зору соціальна мережа – це інтерактивний, з 

великою кількістю користувачів  веб-сайт,  контент  якого наповнюється 

самими учасниками. Сайт представляє собою автоматизоване соціальне 

середовище, яке дозволяє спілкуватися групі користувачів, об’єднаних 

загальним інтересом. Теоретично у якості соціальної інтернет-мережі можна 

розглядати будь-яку онлайнову спільноту. Соціальна мережа утворюється 

читачами тематичного співтовариства, створеного на будь-якому сервісі 

блогів. Багато професійних співтовариств перетворилися на інструмент 

пошуку людей і пошуку роботи [14]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)#cite_note-1
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 Соціальні інтернет-мережі – Інтернет- спільнота, яка ґрунтується на 

детальних зв’язках між всіма її учасниками. Учасники об’єднуються на 

засадах спільного інтересу в якійсь певній області, наприклад, автомобілі, 

тварини, бізнес, журналістика, тощо. Деякі соціальні інтернет-мережі 

грунтуються на підтриманні зв’язків між учасниками, що вже знайомі в 

звичайному житті – наприклад, сервіси по знаходженню однокласників, 

руммейтів, колег по роботі. Соціальна мережа в Інтернеті – це програмний 

сервіс, платформа для взаємодії людей в групі чи групах [15]. 

Соціальна інтернет-мережа –  це соціальна структура, яка утворена 

індивідами або організаціями. Вона відображає різноманітні зв'язки між ними 

через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових 

знайомств і закінчуючи тісними родинними вузами. Вперше термін було 

запропоновано в 1954 році Дж. А. Барнесом (в роботі Class and Committees in a 

Norwegian Island Parish, «Human Relations»). Розмір соціальних інтернет-

мереж становить близько у середньому 150 осіб (Хілл та Данбер, 2002) [9]. 

 

1.2.2 Перші соціальні інтернет-мережі 

 

Першим веб-сайтом, який пропонував можливості роботи із соціальними 

мережами, був classmates.com, який з'явився в 1995 році. У слід за ним, в 1997 

році з'явився SixDegrees.com. Починаючи з 2001 року почали з'являтись сайти, 

в яких використовувалась технологія під назвою Коло друзів. Ця форма 

соціальних мереж, яка широко використовується у віртуальних спільнотах, 

набула широкої популярності в 2002 році та розквітнула з появою сайту 

Friendster. Наразі, існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації 

соціальних мереж. Популярність цих сайтів постійно зростала, і в 2005 році 

було більше переглядів сторінок сайту MySpace, аніж сайту Google. В 2004 

році була створена найбільша на сьогоднішній день соціальна мережа у світі 

Facebook. Google також пропонує веб-стайт з можливостями роботи із 

соціальними мережами orkut, який було запущено в 2004 році. Соціальні 
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інтернет-мережі почали розглядатись як складова Інтернет стратегії приблизно 

в той самий час: в березні 2005, Yahoo запустила Yahoo! 360°, а в липні 2005 

News Corportaion запустила MySpace [16]. 

 

1.2.3 Призначення і структура соціальних інтернет-мереж 

 

Як подібності соціальної інтернет-мережі можна розглядати будь-яке он-

лайнові співтовариство, члени якого беруть участь, наприклад, в обговореннях 

на форумі. Соціальна інтернет-мережа також утворюється читачами 

тематичного співтовариства, створеного на будь-якому сервісі блогів (Блог 

(«мережевий журнал чи щоденник подій») — це веб-сайт, головний зміст 

якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для 

блогів характерні короткі записи тимчасової значущості). Багато професійні 

спільноти перетворилися в інструмент пошуку людей, рекомендації 

співробітників і пошуку роботи. Головною особливістю соціальних мереж є 

саме інструменти пошуку потрібних контактів і встановлення зв'язків між 

людьми. За допомогою інструментів соціальної інтернет-мережі кожен її 

користувач може створити свій віртуальний портрет - сформувати профайл, в 

якому вказати докладно дані про себе (дату народження, школу, вуз, улюблені 

заняття і інше), свій досвід роботи, захоплення, інтереси і цілі. За цією 

інформацією аккаунт користувача зможуть знайти інші учасники. Наявність 

профайла вже дозволяє використовувати механізми пошуку однодумців, 

одновірців, колег, людей, спілкування з якими необхідно по роботі та 

навчанні. Соціальна мережа пропонує наступний набір стандартних сервісів: 

зберігання особистої картки з контактними даними, онлайнова адресна книга, 

онлайновий органайзер, який доступний з будь-якого комп'ютера, сховище 

мультимедійних даних користувача, можливість обмежувати спілкування з 

небажаними персонами і т.д. Тобто людина отримує як би власне «місце 

проживання» в Інтернеті, причому навіть близько не схоже на персональні 
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сайти, настільки поширилися на зорі інтернету. Зв'язок здійснюється за 

допомогою сервісу внутрішньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями. 

Також бувають соціальні інтернет-мережі для пошуку не тільки людей за 

інтересами, а й самих об'єктів цих інтересів: веб-сайтів, прослуховується 

музики і т. П. Крім того, фахівці з організації знайшли інструмент соціальних 

мереж дуже зручним для учасників різних конференцій. Попередньо, до 

проведення конференції, створюється сайт з елементами соціальної інтернет-

мережі, де кожен зареєстрований на захід співробітник автоматично 

«заводить» собі профіль в інтернет-мережі і може до початку заходу 

встановлювати контакти з найцікавішими йому людьми, спілкуватися з ними 

онлайн, призначити зустріч під час конференції або поза нею. Система сама 

вибудовує зв'язок між учасниками, враховуючи близькість професійних 

інтересів, зазначених у профілі [17]. 

 

1.2.4 Архітектура соціальної інтернет-мережі 

 

Архітектура клієнт-сервер сьогодні застосовується під час створення 

розподілених мереж.  Вона передбачає взаємодію та обмін даними між клієнт-

серверами. 

Архітектура клієнт-сервер має наступні компоненти:  

● множину серверів для надання даних щодо запитів від клієнтів (їх 

програм, які звертаються до серверів);  

● множину клієнтів, які користуються мережею;  

● мережа, за допомогою якої здійснюється взаємодія між клієнтами 

та серверами.  

В архітектурі клієнт-сервер сервери не залежать один від одного. Клієнти 

також функціонують незалежно один від одного. Клієнт немає жорсткої 

прив’язки до серверів. В більшості випадків один сервер одночасно обробляє 

запити від різних клієнтів. Але кожен клієнт може звертатися до будь-якого  
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сервера і не знати про звернення інших клієнтів. Для функціонування такої 

архітектури клієнтам треба знати про можливість доступу до певного серверу. 

Практичне архітектура клієнти та сервери – це сукупність програмних 

модулів, які знаходяться на різних комп’ютерах. При цьому може бути, що 

клієнтська програма  і серверна програма, розміщуються на одному 

комп‘ютері. Тоді такої сервер є локальним. Прикладом клієнт-серверної 

взаємодії є Internet, якої складається з Web-серверів WWW. На Web-серверах 

розміщується інформація, до якої мають доступ клієнти.  

Інформація у вигляді WWW-сторінок зберігаються на сервері у вигляді 

файлів. Такі файли створюються за допомогою мови розмітки HTML. Тому 

модель взаємодії клієнт-серверної архітектури визначається розподілом 

функцій між клієнтом та сервером. Можна визначити наступні рівні операцій:  

- рівень представлення даних (інтерфейс користувач, що відповідає за 

представлення даних і введення керівних команд);  

- прикладний рівень (здійснюється обробка інформації); 

- рівень управління даними (забезпечується зберігання даних та доступ 

до них). 

Така  архітектура передбачає взаємодію клієнтського та серверного 

програмних модулів. Відповідне до розподілу функції між клієнтським та 

серверним програмним модулем є тонкий та товстий клієнт. Тонкий клієнт – 

це коли клієнтська програма забезпечує функції рівня представлення даних. 

Прикладами тонких клієнтів є пристрої з обмеженою потужністю: планшети 

або мобільні телефони. Товстий клієнт - це коли обробку інформації та 

інтерфейс користувача зосереджено на стороні клієнта, а сервер тільки керує 

даними[18]. 

Технологія “клієнт-сервер” має різні моделі впровадження СКБД: 

− інтерфейс з користувачем, введення і відображення даних; 

− запити, події, правила, процедури та функції, які характерні для 

певної предметної області - прикладний компонент; 

− керування файловою системою, базою даних тощо. 
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Звідси у будь-якому додатку є: компонента представлення і подання 

даних; прикладний компонент і компонент керування ресурсом. Компоненти 

взаємодіють між собою за правилами протоколів взаємодії.  

 

1.2.5 Функції соціальної інтернет-мережі   

 

До основних функцій соціальних інтернет-мереж належить [19, 20]: 

− Забезпечення створення індивідуальних профілів користувачів з 

певною інформацію. 

− Забезпечення взаємодії між користувачами за допомогою перегляду 

профілів один одного, коментарів та ін. 

− Забезпечення групової роботи щодо досягнення спільної мети. 

− Забезпечення обміну інформацією про ресурс сайтів. 

− Забезпечення потреб за допомогою різноманітних сервісів або 

ресурсів. 

Компоненти соціальної інтернет-мережі надані на рис. 1.1: 

 

Рисунок 1.1 – Компоненти типової соціальної інтернет-мережі 
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Відмінні риси соціальних мереж: 

− Самопрезентація (профіль, блог). 

− Комунікація (внутрішня пошта, коментарі, підписки). 

− Кооперація (груповий блог, вікі). 

− Соціалізація (система «друзів» і «груп»). 

 

1.2.6 Класифікація соціальних інтернет-мереж   

 

Класифікація соціальних інтернет-мереж  може здійснюватися за різними 

ознаками, які вказані в [21, 22, 23]: 

1) Соціальні інтернет-мережі у вільному доступі. 

− Чи не спеціалізовані інтернет-мережі (для них професійні 

спільноти не є першорядними) 

− Суто професійні спільноти практиків. 

2) Соціальні інтернет-мережі в корпоративному форматі 

− Інтернет-мережі у вільному доступі 

− Чи не спеціалізовані (мережа «загального профілю»). 

3) Соціальні інтернет-мережі за ступенем відкритості соціальних Інтернет-

мереж.  

- публічні, які мають відкритий доступ для бажаючих; 

- закриті, які мають вхід за паролем для певної групи користувачів.  

4) Соціальні інтернет-мережі рівнем спрямованості:  

- для розваг;  

- для відпочинку;  

- для роботи;  

- для навчання;  

- для наукових досліджень та ін.  

5) Соціальні інтернет-мережі за частотою відвідування:  

- частота відвідувань сайту висока у середньому за тиждень  

- частота відвідувань сайту низька у середньому за тиждень  
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6) Універсальні соціальні інтернет-мережі рівнем спрямованості:  

Універсальні  соціальні  інтернет-мережі – це новий напрямок розвитку. 

В таких мережах немає зосередження на одній темі або ніші. Вони є  

інструментом для того щоб залишатися на зв’язку з друзями, колегами і 

партнерами, а також пошук нових контактів. 

До універсальних соціальні інтернет-мережі відносять: 

- Інформаційні соціальні інтернет-мережі. 

- Освітні соціальні інтернет-мережі. 

- Дослідницькі соціальні інтернет-мережі. 

- Соціальні інтернет-мережі, які спеціалізуються на хобі. 

- Соціальні інтернет-мережі для аматорів новин. 

- Соціальні інтернет-мережі для аматорів кіно і музики. 

 

1.2.7 Небезпеки соціальних інтернет-мереж 

 

Соціальні інтернет-мережі під час надання послуг створюють наступні 

небезпеки [24, 25, 26, 27]: 

- Координація діяльності злочинних угруповань. 

- Поширення пропаганди та інформаційні операції. 

- Інфільтрація кола друзів. 

Координація діяльності злочинних угруповань – це терористичні 

угрупування, які користуються соціальними мережами для поширення своєї 

пропаганди, рекрутування нових членів та спонукання до автономного 

скоєння терористичних актів (англ. lone wolf attacks). 

Поширення пропаганди та інформаційні операції – це 

поширення дезінформації. У відкритій доповіді американського аналітичного 

центру RAND зазначено, що аналіз соціальних мереж має великий потенціал 

використання в інформаційних операціях американськими військовими, 

оскільки дозволяє:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)#cite_note-rand.23-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/RAND
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- знайти важливу інформацію про супротивника; дослідити ставлення, 

світогляд та спілкування широкого кола осіб; надавати підтримку спільнотам 

на потрібному боці в конфлікті; 

- дозволяють спостерігати за текстами, зображеннями, відео різних подій 

в процесі їх розвитку; 

- дозволяють відстежувати поширення дезінформації. 

Інфільтрація кола друзів. Внаслідок фільтрації інформації з профілів 

користувачів зловмисники отримують приватну інформацію. Здійснюється 

шахрайство з різними цілями. Створюються  помилкові сайти чи чати, де 

зловмисники отримують приватну інформацію 

 

1.2.8 Рейтинги найбільш популярних соціальних мереж в світі 

 

Хочу представити до уваги рейтинг найбільш популярних соціальних 

мереж, які володіють великою аудиторією користувачів в світі за 2017 рік. У 

рейтингу я посилаюся в основному на статистику gs.statcounter.com, який 

відстежує такі сайти як: Google+, LinkedIn, Facebook, StumbleUpon, YouTube, 

Twitter, reddit, Digg, MySpace, NowPublic, iWiW, orkut, Fark, Delicious, Hi5, 

Yahoo! Buzz, Vimeo, Mixx, FriendFeed, Hyves, Bebo, Tuenti, Kaboodle, 

Однокласники. 

Популярні соціальні інтернет-мережі в світі розташувалися в наступному 

порядку(рис. 1.2): 

1. Facebook: безумовне першість дісталася одній з найбільш 

довгоживучих соціальних майданчиків в світі. Відсоток зареєстрованих 

користувачів дорівнює 86,3%. 

2. Pinterest: друге місце заслужила соцмережа, присвячена Артамен і 

фотографій. На Pinterest зареєстровані 6,4% користувачів з усього світу. 

3. Twitter: майданчик для коротких висловлювань розташувалася на 

третьому місці топа, там зареєструвалися 3,9% користувачів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4. Tumblr: служба мікроблогів, що включає в себе безліч картинок, 

статей, відео та gif-зображень з різних тематик і дозволяє користувачам 

публікувати пости в їх тамблелог, заслужила 1,1% користувачів. 

5. Reddit: соціальний новинний сайт, на якому зареєстровані 

користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану 

інформацію в Інтернеті, набрав 0,5% користувачів. 

 

Рисунок 1.2 –  Рейтинг найбільш популярних соціальних мереж в світі 

середнє за рік (червень 2017/червень 2018) 

 

1.2.9 Рейтинг соціальних мереж в Україні 

 

Визначимо тенденцію по двом графіками.  

До червня 2018 року топ-5 вийшли такі соцінтернет-мережі (рис.1.3): 

1. Facebook: 43,5% українських користувачів вважали за краще цю 

соціальну мережу іншим. Здебільшого українці використовували платформу 

Facebook для реклами і бізнесу. 

2. YouTube: 13,9% зареєстрованих користувачів вважали за краще 

майданчик для перегляду відео, 8% українців використовували YouTube для 

додавання відео. 

3. Twitter: 11,03% українських користувачів зареєструвалися в 

Twitter, щоб стежити за новинами і життям блогерів і знаменитостей, 10% 

користувачів публікують свій контент. 
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4. Pinterest: 4,8% українців використовують дану платформу для 

пошуку зображень, 1% користувачів публікують зображення самі. 

  

Рисунок 1.3 – Рейтинг найбільш популярних соціальних мереж в Україні, 

середнє за рік (червень 2017/червень 2018) 

 

 

У червні 2019 роки ситуація змінилася (рис.1.4): 

1. Facebook: дана соціальна мережа зберегла і зміцнила свої позиції 

серед українців, відсоток користувачів виріс до 51,9. 

2. Twitter: вище піднявся і twitter, відсоток користувачів зріс до 

32,05. 

3. YouTube: третє місце зберегла найвідоміша відео площадка в світі, 

проте її позиції впали щодо інших платформ. На сьогоднішній день в YouTube 

значаться 5,7% зареєстрованих користувачів. 

4. Pinterest: ця платформа піднялася на пункт вище, чисельність 

користувачів становить 4,07%. 
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Рисунок 1.4 – Рейтинг найбільш популярних соціальних мереж в Україні, 

червень 2019 

Бачимо, по даній статистиці його місце зайняв Твіттер. Як змінювалася 

статистика протягом року, дивіться тут. В Україні швидко зростає число нових 

соціальних мереж, серед них три найвідоміших: 

− Ukrainians.co 

− Nimses.com 

− WEUA.info [28]. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)#cite_note-RR1742-4
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНИХ  

ІНТЕРНЕТ- МЕРЕЖ 

 

2.1 Аналіз архітектури, структур і завдань соціальних інтернет-мереж 

 

2.1.1 Основні поняття  

 

Системна архітектура або архітектура систем — це сукупність зв'язків 

між частинами системи. Існують різні визначення системної архітектури, і 

різні організації описують її різними способами. В стандарті ISO/IEC/IEEE 

42010:2011 “Systems and software engineering – Architecture description” 

архітектура – це властивості системи втілені в її елементах, зв'язках між ними 

і принципах проектування [29]. 

Структурна схема — схема, яка визначає основні функціональні частини 

виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною 

розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, 

функціональну ланку. Структурна схема призначена для відображення 

загальної структури пристрою, тобто його основних блоків, вузлів, частин та 

головних зв'язків між ними. Із структурної схеми повинно бути зрозуміло, 

навіщо потрібний даний пристрій і як він працює в основних режимах роботи, 

як взаємодіють його частини. Позначення елементів структурної схеми 

можуть обиратись довільно, хоча загальноприйнятих правил виконання схем 

слід дотримуватись [30] [31]. 

Функціональна схема — схема, що роз'яснює певні процеси, що 

відбуваються у певних функціональних частинах виробу (устаткування) чи у 

виробі (устаткуванні) в цілому [32]. Функціональна схема містить інформацію 

про способи реалізації пристроєм заданих функцій. За такою схемою можна 

визначити, як здійснюються перетворення і які для цього необхідні 

функціональні елементи. Кожен функціональний елемент містить лише ті 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-1
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входи і виходи, які необхідні для його коректної роботи. Дана схема 

розробляється на основі структурної схеми для кожного блоку, в результаті з 

окремих функціональних елементів складається загальна функціональна схема 

об'єкту. Також функціональні схеми можуть застосовуватися 

у програмуванні для візуалізації алгоритмів і спрощення обчислення їх 

складності, однак у цій сфері форма створення — довільна (точніше, 

вибирається та, яка зручна автору). 

 

2.1.2 Архітектура високих навантажень 

 

Архітектурні рішення - фундамент будь-яких додатків. У тому числі і 

додатків з високими навантаженнями. Важливо розуміти, що архітектура Web 

додатки визначає 95% успішності його роботи. У тому числі здатність 

справлятися з навантаженнями. 

Принципи розробки. Розробляючи успішне, а значить велика, Web 

додаток, необхідно розібратися в принципах побудови великих систем. 

Динаміка. Ви ніколи не знаєте, що станеться з додатком завтра. 

Можливо, кількість ваших користувачів збільшитися в 5 разів. Можливо, різко 

почне набирати популярність другорядна функція. І вона створить нові 

проблеми. Чим більше буде ставати система, тим більш складним (= менш 

ефективним) буде ставати довгострокове планування. Успішність роботи над 

великим додатком має на увазі зовсім не детальне планування всіх аспектів. 

Основне зусилля повинне бути спрямоване на забезпечення гнучкості 

системи. Гнучкість дозволить швидко вносити зміни. Це найбільш важлива 

властивість будь-швидкозростаючою системи. 

Поступове зростання. Не намагайтеся спрогнозувати обсяг аудиторії на 

рік вперед. Те ж саме стосується і архітектури додатку. Основа успішної 

розробки - поступові рішення. Це можна застосувати і до програмної і до 

апаратної частини. Якщо Ви запускаєте новий додаток, немає сенсу відразу 

забезпечувати інфраструктуру, яка здатна витримати мільйони відвідувачів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


22 

 

Використовуйте хмари для хостингу нових проектів. Це дозволить знизити 

витрати на сервера і спростити їх управління. Багато хмарні хостинги надають 

послуги приватної інтернет-мережі. Це дозволить безпечно використовувати 

кілька серверів прямо в хмарі. Таким чином, ви зможете виконувати перші 

кроки в масштабуванні без переїзду на фізику. 

Прості рішення. Прості рішення розробляти вкрай складно. Проте, 

краще витратити час і зусилля на спрощення рішень (як для розробки так і для 

користувачів). Гнучка система не буває складною. 

Прогресивні зміни. Робота над великим проектом дуже нагадує 

завантаження картинки формату Progressive JPEG. Ви рухаєтеся не поступово, 

а хаотично. Вам доведеться постійно допрацьовувати і переробляти різні 

рішення, перемикатися з одних на інші. (рис.2.1): 

 

Рисунок 2.1 – Правило 95% процентиль 

 

Застосовуйте правило 95% процентилю: Інвестуйте час тільки в 

забезпечення 95% функціоналу. Решта 5% відкидайте - це окремі випадки, які 

ведуть до ускладнення системи. Наприклад: 

− Деякі користувачі в соц. інтернет-мережі можуть мати десятки 

тисяч зв'язків. Якщо їх менше 5%, поставте обмеження і не вирішуйте цю 

задачу, поки є важливіші проблеми. 
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− Деякі користувачі вантажать відео, яке мають нестандартну 

систему кодування. Покажіть помилку замість того, щоб витрачати час на 

доопрацювання конвертера. 

− Менше 5% користувачів використовують браузери з 

відключеними куками, обмеженнями Javascript і т.п. Вимкніть можливість 

перегляду сайту для них і розмістіть докладні інструкції по оновленню 

браузера замість адаптації сайту під них. 

Акцентуйте увагу на важливому. Запам'ятайте, у вас завжди буде більше 

завдань, ніж часу на їх рішення. Ставте пріоритети правильно - вирішуйте ті 

проблеми, які виникають у більшості користувачів. 

Архітектурні рішення. Масштабування будь-якого Web додатки - це 

поступовий процес, який включає: 

● Аналіз навантаження. 

● Визначення найбільш схильних до навантаженні ділянок. 

● Винесення таких ділянок на окремі вузли і їх оптимізація. 

● Повтор пункту 1. 

1. Проста архітектура Web додатки. Новий додаток зазвичай 

запускається на одному сервері, на якому працюють і Web сервер і база даних 

і сам додаток  рис.2.2: 

 

Рисунок 2.2 – Як працює Web сервер, база даних і сам додаток 
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Це розумно, тому що це економить час і гроші на запуск. Використовуйте 

саме такий підхід для старту. Якщо боїтеся не витримати стартову 

навантаження - візьміть потужний сервер в оренду. Тільки у виняткових 

ситуаціях, коли ви абсолютно точно впевнені в великий стартовою 

навантаженні, переходите відразу до того, що описано нижче. 

2. Відділення бази даних. Найчастіше, першим вузлом, який опиняється 

під навантаженням, є база даних. Це зрозуміло. Кожен запит від користувача 

до додатка - це зазвичай від 10 до 100 запитів до бази даних рис 2.3: 

 

Рисунок 2.3 – Структура запитів від користувача до додатка 

Винесення бази даних на окремий сервер дозволить збільшити її 

продуктивність і знизити її негативний вплив на інші компоненти (PHP, Nginx 

і т.п.). Для підключення до MySQL на окремому сервері використовуйте IP 

адреса цього сервера: # 10.10.0.2 - IP адреса MySQL у внутрішній інтернет-

мережі. 

Пауза в роботі при перенесенні. Перенесення бази даних на інший 

сервер може стати проблемою для працюючого програми, тому що займе 

якийсь час. Ви можете використовувати просте рішення - розмістити 

оголошення про планові роботи на сайті і зробити перенесення. Краще це 

робити пізно вночі, коли активність аудиторії мінімальна. 

Використовувати реплікацію для синхронізації даних з одного сервера на 

інший. В цьому випадку майстром буде старий сервер, а слейв новий. Після 

настройки досить поміняти IP адреса бази в додатку на новий сервер. А далі - 

вимкнути старий сервер. Читайте як налаштувати MySQL реплікацію на 

виробничих серверах без простоїв. 
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Після виділення MySQL на окремий сервер, переконайтеся в його 

оптимальному налаштуванні. 

Масштабування баз даних - одна з найскладніших завдань під час росту 

проекту. Існує дуже багато практик - денормализация, реплікації, шардінг і 

багато інших. Читайте матеріали щодо масштабування БД. 

3. Відділення Web сервера. Далі на черзі Web сервер. Його виділення на 

окремий вузол дозволить залишити більше ресурсів для програми (у прикладі 

- PHP) рис. 2.4: 

 

Рисунок 2.4 – Виділення Web сервера на окремий вузол 

В цьому випадку Вам доведеться налаштувати deployment додатки і на 

сервер Nginx і на сервер з PHP. Сервер PHP зазвичай називають бекендом. 

Тоді Nginx буде віддавати файли статики самостійно, а PHP сервер буде 

зайнятий лише обробкою скриптів. Nginx дозволяє підключатися до бекенду 

по IP адресою. 

Якщо Ви використовуєте завантаження файлів, вам потрібно буде 

виділити файлове сховище на окремий вузол (про це - нижче). 

4. Кілька PHP бекендов. Коли навантаження зростає, Web додаток 

поступово починає працювати все повільніше. У якийсь момент причина буде 

лежати вже в самій реалізації. Тоді варто встановити кілька PHP бекендов рис. 

2.5: 
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Рисунок 2.5 –  Схема Web додатока з встановленними PHP бекендами 

Все бекенди важливо мати однакової конфігурації. Nginx вміє 

балансувати навантаження між ними. Для цього Вам необхідно виділити 

список бекендов в upstream і використовувати його в конфігурації. Ви можете 

використовувати ваги бекендов, якщо одні з них могутніше, ніж інші. 

Сесії. Як тільки ви почнете використовувати кілька бекендов, запити від 

одного користувача будуть потрапляти на різні сервера. Це зажадає 

використання єдиного сховища для сесій, наприклад Memcache. 

5. Кешування. Підключення серверів кешування - одна з найпростіших 

завдань(рис.2.6): 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема Web додатка з підключеними серверами кешування 
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Memcache забезпечує використання декількох серверів в стандартному 

постачанні. Підключаємо Memcache до кількох серверів відразу. Memcache 

самостійно розподілить навантаження між використовуваними серверами. Для 

цього він використовує алгоритм постійного хеширования. Вам знадобиться 

стежити за витіснення і вчасно додати апаратне забезпечення. 

6. Черги завдань. Черги завдань дозволяють виконувати важкі операції 

асинхронно, що не сповільнюючи основного додатка. Архітектурно це 

виглядає так, рис.2.7: 

 

Рисунок 2.7 – Архітектура черги завдань Web додатка 

Сервер черги приймає завдання від додатка. Worker-сервера обробляють 

завдання. Їх кількість слід збільшувати, коли середня кількість завдань в черзі 

буде поступово зростати. 

7. Балансування DNS. DNS підтримує балансування на основі Round 

Robin. Це дозволяє вказати кілька IP адрес приймають Web серверів 

(називаються фронтенда) (рис.2.8): 
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Рисунок 2.8 – Схема балансування DNS Web серверів 

 

 

Для використання цього механізму, необхідно встановити кілька 

однакових фронтенда. В цьому випадку DNS буде віддавати різні IP адреси 

різним клієнтам. Таким чином буде відбуватися балансування між фронтенда. 

8. Файлові сховища. Завантаження та обробка файлів зазвичай 

відбувається на бекенде. Коли бекендов кілька, це незручно: 

− Доведеться пам'ятати, на якій бекенд був завантажений файл. 

− Завантаження та обробка файлів (наприклад, відео або фото) може 

сильно знижувати продуктивність бекенда. 

− Доведеться використовувати сервера з великими дисками, в чому 

зазвичай немає необхідності для бекендов. 

Правильним рішенням буде використання окремих серверів для 

завантаження, зберігання і обробки файлів (рис. 2.9): 
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Рисунок 2.9 – Схема використання окремих серверів для завантаження, 

зберігання і обробки файлів Web серверів 

На практиці це реалізується так: 

● Виділяється окремий субдомен для сервера файлів. 

● На сервері розгортається Nginx і невеликий додаток, яке вміє 

зберігати (і обробляти, якщо потрібно) файли. 

● Масштабування відбувається шляхом додавання нових серверів і 

субдоменів (images1, images2, images3 і т.п.). 

Завантаження файлів. Завантаження зручно перекладати на клієнтську 

сторону. Тоді форма буде відправляти запит на конкретний сервер. Домени 

можна генерувати випадковим чином з вже існуючих. 

AJAX завантаження. Треба не забувати налаштування CORS. Це 

дозволить відправляти AJAX запити з домену ruhighload.com на домени 

завантаження [33]. 

 

2.1.3 Архітектура серверної частини соціальної інтернет-мережі 

 

Сесії користувача починається після отримання запиту від клієнта. Web-

сервер передає запит через LoadBalanсer на Core Server або Redis Server. В 
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свою чергу CoreServer передає запит через LoadBalanсer на один із Redis 

серверів бази даних. Сервери можуть бути об’єднані у кластер.  CoreServer 

звертається до Elasticsearch Server під час пошуку (рис. 2.10 а) і б)). 

 

Рисунок 2.10 а) –  Архітектура клієнтської частини соціальної інтернет-

мережі 

 

Рисунок 2.10 б) –  Архітектура серверної частини соціальної інтернет-

мережі 



31 

 

Навантаження на сервери може змінюватися. Природне, що мінімізація 

навантаження є пріоритетною задачею. Мінімізація навантаження може бути 

досягнуто завдяки оптимальній архітектурі множини серверів та баз даних 

(БД). Для збільшення продуктивності БД створюється кластер. Кластер має 

три сервера (Node). Кожен кластер може горизонтальне масштабуватися.  

Для  масштабування застосовується технологія програмування ORM 

(Object-Relational Mapping). Для кешування зв’язків використані методи 

кешування memcached. Для швидкого пошуку по базам даних та оптимізації 

використано Elasticsearch.  Під час віддаленого управління конфігураціями 

застосовується Ansible. Вимоги для установки Ansible мінімальні. Керування 

виконується за допомогою Python 2.6 або вищий. Ansible за допомогою 

інструментів ohai і facter під час внесенням змін підключається до серверів, 

збирає інформацію про мережеві інтерфейси та їхні стані. Він може робити це 

як за допомогою власного модуля [34, 35]. Такої набор технології дозволяє 

переконфігуровувати систему дуже швидко. 

Ansible складається з модулів для розгортання, контролю і управління 

різними компонентами. Множину модулів Ansible поділені на групи[36]: 

− Openstack, libvirt – це хмарні ресурси і віртуалізація; 

− MySQL, Postgresql, Redis, Riak – це бази даних; 

− Файли щодо шаблонів, виразів та прав доступу; 

− Nagios, monit - моніторинг; 

− Jabber, Irc, пошта, MQTT, Hipchat - оповіщення про виконання 

сценарію; 

− Openstack, Arista - мережа і мережева інфраструктура; 

− apt, yum, rhn-channel, npm, pacman, pip, gem – для управління 

пакетами; 

− LVM, Selinux, ZFS, cron, файлові системи, сервіси, модулі ядра; 

− git, hg для роботи з різними утилітами. 
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2.1.4 Структура інтерфейсу користувача соціальної інтернет-мережі 

 

Реєстрація або вхід зареєстрованого користувача здійснюється на 

головній сторінці сайту. Зі цієї сторінки користувач може перейти на такі 

сторінки: 

– Налаштування; 

– Події; 

– Друзі; 

– Повідомлення; 

– Групи; 

– Пошук. 

Під час налаштування виконується зміна паролю, приватної інформації та 

інші. Події пов‘язані з можливістю користувача редагувати свої події та 

переглядати події інших користувачів. Друзі пов‘язані з можливістю 

приєднати або видалити зі списку друзів, писати повідомлення. Повідомлення 

пов‘язані з можливістю вести, переглядати і видаляти діалоги. Групи пов‘язані 

з можливістю створювати та редагувати свої групи. Пошук пов‘язаний з 

можливістю вести пошук користувачів, груп, подій. 

Для налаштування треба забезпечити наступні рівні приватності [37]: 

1. Публічна інформація користувача доступна для будь-якого переглядача 

сторінки. 

2. Відкрита інформація для підписки інших користувачів. 

3. Відкрита інформація для друзів. 

4. Приватна інформація закрита для перегляду. 

Для пошуку треба застосовувати фільтри. Події фільтруються за 

визначеними ознаками: типом, активні чи закриті, місцем проходження, 

віковою категорією.  

Для забезпечення доступу через електронні адреси виконують браузери 

Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Користувач в браузери вводить дані в 

адресну строку и тоді входить в систему під новим акаунтом (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 –  Інтерфейс користувача соціальної інтернет-мережі 

 

На рис. 2.11 надано, що для посилення рівня безпеки на електронну 

пошту користувача може відправлятися лист для підтвердження e-mail. 

Порядок входу на сайт через свою електронну адресу, логін та пароль. Є 

можливість допомоги користувачу у випадку, якщо він його забув. Є 

процедура відновлення пароля. 

 

2.2 Характеристика показників оцінки ефективності соціальних 

мереж 

 

2.2.1 Основні поняття 

 

Для визначення характеристик показників оцінки ефективності 

соціальних інтернет-мереж треба визначити поняття якості продукції різних 

інформаційних систем. 
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Відомо, що термін якості продукції – це сукупність властивостей 

продукції або послуги, що обумовлюють її придатність задовольняти певні 

здатності задовольняти потреби споживача. 

Такими властивостями є надійність та ефективність. Основні положення 

та визначення про це наведено в ГОСТ 24.701-86. «Надежность АСУ», ГОСТ 

24.702-86. «Эффективность АСУ». 

Надійність — це спроможність системи зберігати в часі в установлених 

межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність системи 

виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах експлуатації. 

Надійність інформаційної системи має властивості безвідмовності, 

ремонтопридатності, а часом і довговічності. Надійність залежить від: 

надійності технічних засобів, надійності структури; надійності програмних 

засобів; розподілу задач, програмного забезпеченням, рівня кваліфікації 

персоналу персоналу інформаційної системи та ін [34, 35, 36]. 

Ефективність інформаційної системи – це порівняння одержаних 

результатів під час функціонування системи і затрат ресурсів, необхідних для 

створення, дії та розвитку цієї системи. Ефективність інформаційної системи 

визначається сукупністю показників: економічного ефекту за визначеній 

термін; коефіцієнта ефективності капітальних затрат; терміну окупності 

капітальних затрат; коефіцієнтом підвищення якості управління [34, 35, 36].. 

Коефіцієнт підвищення якості управління — визначається показником 

поліпшення якості управління порівняно з тим, що було до впровадження 

нової інформаційної системи.  В якості одиниці розмірності може бути: 

показники зменшення часу на збір, обробку та доставку інформації 

користувачам; час на аналіз і вироблення управлінських рішень [34, 35, 36].. 

Мета створення інформаційних систем – у гранично короткі терміни 

створити систему обробки даних, яка має задані споживчі якості. До них 

належать: функціональна повнота, своєчасність, функціональна надійність, 

адаптивна надійність, економічна ефективність. 
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Функціональна повнота – це властивість інформаційної системи, яка 

характеризує рівень автоматизації управлінських робіт. 

Коефіцієнт функціональної повноти : 

 

   
  

  
,                                                  (2.1) 

 

де Па – показники, отримані автоматизовано; По – загальна кількість 

показників. 

Своєчасність – це властивість інформаційної системи, яка характеризує 

можливість отримання апаратом керівництва необхідної інформації. 

Коефіцієнт своєчасності : 

 

   
      

  
,                                               (2.2) 

 

де Па – кількість показників, отриманих із затримкою щодо планового 

терміну подання. 

 

Функціональна надійність – це властивість інформаційної системи 

виконувати свої функції з обробки даних. * Це сукупність надійностей 

програмного, інформаційного та технічного забезпечення. 

 

Адаптивна надійність – це властивість інформаційної системи 

виконувати свої функції, якщо вони змінюються в межах умов, зумовлених 

розвитком системи керування об’єкта впродовж заданого проміжку часу. 

Економічна ефективність інформаційної системи виявляється в 

покращенні економічних результатів функціонування об’єкта в результаті 

впровадження інформаційної системи[39]. 
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2.2.2 Показники ефективності соціальної інтернет-мережі 

 

Оцінювати ефективність соціальних мереж можна і потрібно за 

допомогою трьох показників рис.2.12: коефіцієнта комерційної активності 

(ККА), який прямо відображає комерційний результат, показує ефективність 

інтернет-мережі як каналу збуту продукції підприємств; коефіцієнта ділової 

активності (КДА) учасників групи в соціальній інтернет-мережі, який дозволяє 

оцінювати ефективність здійснення користувачами цільових дій 

(завантаження прайс-листа, замовлення розрахунку вартості, створення 

конфігурації замовлення); коефіцієнта взаємодії аудиторії (КВА), який показує 

ефективність залучення користувачів в комунікацію з представниками 

підприємства і іншими користувачами інтернет-спільноти. 

 

Рисунок 2.12 – Показники ефективності соціальної інтернет-мережі 

Такий підхід дозволяє провести комплексну оцінку конкретної групи в 

соціальній інтернет-мережі як маркетингового інструменту, який може 

виконувати функції просування, збуту продукції, а також визначати якісні 

переваги покупців. Розглянемо кожен з показників на прикладі компанії «N», 

та проаналізуемо ефективність просування бренду в соціальних мережах за 

допомогою інтернет-спільнот. 

 

Показник 1. Коефіцієнт комерційної активності . Даний коефіцієнт 

прямо відображає комерційні результати промокампаній в соцмережах, 

оскільки залежить від загального числа користувачів і від кількості 
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користувачів, які здійснили комерційне дію і в кінцевому рахунку стали 

вашими клієнтами. Формула розрахунку представлена на рис.2.13: 

 

Рисунок 2.13 – Формула розрахунку коефіцієнта комерційної активності 

 

Показник 2. Коефіцієнт взаємодії аудиторії. Дозволяє оцінити рівень 

залучення аудиторії в комунікацію. Як відомо, всім учасникам соціальної 

інтернет-мережі призначається унікальний ідентифікаційний номер, який вони 

отримують при реєстрації; як правило, він вказаний в ID користувача в адресі 

його сторінки (наприклад, http://vk.com/id146939985679) або у вигляді запису. 

Крім того, показник дає можливість контролювати активність кожного 

учасника групи.  

Завдяки сегментації учасників групи ви отримуєте можливість оцінювати 

ефективність просування бренду в соціальних мережах. Головна умова - група 

повинна бути активною, тобто постійно поповнюватися контентом. 

Активність повинні проявляти як ви самі, так і учасники групи (вони можуть 

скористатися можливістю «Запропонувати новину» або просто опублікувати 

повідомлення). Причини недостатньої активності умовно діляться на дві 

групи: безпосередні та опосередковані.  

До безпосередніх причин поганої ефективності соціальних мереж для 

компанії відносяться: неправильно обрана цільова аудиторія; некоректно 

представлений профіль (анкета) підприємства; недостатній рівень тематичного 

контенту; неефективне позиціонування продукції; відсутність можливості 
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комунікації з представниками компанії; ігнорування комунікаційних дій 

користувачів.  

Опосередковані причини мають організаційний характер: продукція 

підприємства неконкурентоспроможна за певними параметрами (наприклад, за 

ціною); відсутня гнучкий підхід до оплати (наприклад, немає можливості 

приймати оплату за фактом отримання продукції або здійснювати платежі 

через інтернет); відсутня можливість доставки до покупця (включаючи 

доставку післяплатою). Дії користувачів сегментируются за сформованими 

раніше етапах активності. В результаті користувачеві присвоюється етап, який 

відповідає максимальній активності. Наприклад, якщо користувач переглядав 

інформацію, спілкувався з представниками підприємства і здійснив операцію, 

то йому призначається п'ятий етап активності. Таким чином, сума часток 

етапів 4 (r4) та 5 (r5) буде характеризуватися як загальний показник взаємодії 

аудиторії групи з контентом (рис.2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Формула розрахунку коефіцієнта взаємодії аудиторії 

 

Показник 3. Коефіцієнт ділової активності. Підсумковий показник 

ділової активності аудиторії є коефіцієнт корисної дії інтернет-спільноти, який 

об'єктивно показує, наскільки ефективно і успішно користувачі залучаються 

до комунікацію з представниками підприємства (рис.2.15).  

Щоб визначити охоплення аудиторії соціальної інтернет-мережі, 

необхідно оцінити дії користувачів. Показник ділової активності відображає, 
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наскільки контент в групі вашої компанії відповідає інтересам користувачів і 

учасників спільноти.  

 

Рисунок 2.15 – Формула розрахунку коефіцієнта ділової активності 

 

Користувачі повинні здійснювати цільові дії на сайті, переходячи по 

посиланнях з соціальних мереж: завантаження прайс-листа, запрошення на 

зустріч, реєстрація [40]. 
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3 ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ В 

ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

 

3.1 Системи управління дистанційним навчанням 

 

З метою розробки, управління та поширення навчальних матеріалів з 

забезпеченням спільного доступу в Інтернет-інтернет-мережі в кінці 1990-х 

рр. стали з'являтися так звані системи управління навчанням LMS (Learning 

Management System), призначені не тільки для організації та контролю 

використання електронних курсів, але і для адміністрування навчального 

процесу в цілому. 

В роботі [41] виділено 2 актуальні проблеми LMS-орієнтованого підходу. 

1. Проблема універсальності. Даний підхід побудований на припущенні, 

що одне-єдине додаток може бути гнучким настільки, щоб надати весь 

функціональний діапазон, необхідний для здійснення ефективного 

навчального процесу. У той же час навіть системи з відкритим кодом не 

дозволяють (без суттєвої настройки) використовувати компоненти інших 

розробників. 

2. Проблема однаковості. Однакова природа традиційної моделі LMS 

означає, що унікальність кожної окремої освітньої культури руйнує модель, 

вигідну розробникам програмного забезпечення. «Викладачі та студенти не 

вільні у виборі бажаних інструментів для кожного різновиду навчальної 

діяльності, якою вони займаються. Створюється якась технологічна 

парадигма, штучно обмежує можливості і виключає оптимальний вибір для 

викладачів і учнів »(М. Буш, Дж. Мотт) [42]. 

При організації масових відкритих онлайн курсів, заснованих на 

коннектівістском підході [43], LMS відводиться один вузол в інтернет-мережі 
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- причому така система використовується в основному для завдань управління 

[44]. Тому, велика частина діяльності слухачів масових відкритих онлайн 

курсів відбувається за межами LMS, в інших вузлах інтернет-мережі, 

наприклад, в особистих блогах, веб-сайтах, соціальних мережах і т.д. [45]. Для 

зручності учні об'єднують інформацію за допомогою RSS-каналів, агрегаторів. 

Починаючи з 2007 року, в університетах США активно проводяться 

експерименти по використанню і впровадженню сервісів соціальних мереж в 

навчальний процес. З цього часу спостерігається поява онлайн-спільнот 

викладачів і фахівців в області електронного навчання. 

Вчений Гарвардського Університету Річард Лайт виявив, що один з 

найсильніших чинників успіху студентів в освіті - це їх здатність створювати 

або брати участь в невеликих дослідних групах [46, 47]. В рамках соціального 

конструктивізму фокус уваги викладачів зміщується від вмісту предмета в 

навчальній діяльності до взаємодії учнів, навколо яких це вміст знаходиться. 

Завдяки еволюціонування способів і форм комунікацій людей в Інтернеті, 

відбувається перехід від систем LMS до концепції організації персональної 

навчального середовища PLE (personal learning environments) [48, 49]. 

Зарубіжний фахівець Марк ван Хармеля визначає PLE як «... систему, яка 

допомагає учням управляти своїм власним навчанням. Це включає 

забезпечення підтримки учнів у визначенні ними своїх власних цілей 

навчання, управління своїм навчанням, управління змістом і процесом 

навчання, взаємодією з іншими учнями в процесі навчання, і, тим самим, 

досягненням цілей навчання. Персональна навчальне середовище може 

складатися з однієї або декількох підсистем: як така, вона може бути 

програмним додатком, або може складатися з одного або декількох веб-

сервісів »[50]. 

У соціальних мережах організовуються освітні підгрупи, при цьому 

кожна підгрупа має своє структуроване наповнення: учасники, фото-, відео- і 

аудіоматеріали, документи (навчальні посібники, презентації), Інтернет-

посилання і т.д. Як правило, творець групи (викладач або тьютор), 
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використовуючи спеціальну опцію, може відстежувати активність учнів групи 

- які розділи користуються найбільшою популярністю, які матеріали 

викачуються, якою інформацією учасники діляться один з одним шляхом 

копіювання її на свою персональну сторінку [51]. Проведені дослідження 

західними вченими в 2000-2002 рр. показали, що для успішного розподілу 

знань всередині інтернет-мережі потрібен цілий ряд факторів, що впливають 

на формування довіри до джерела інформації і носіїв знань - спільну мову, 

демографічне та соціальне схожість, обачність, поведінку і т.п. [52]. 

Аналізуючи зарубіжний досвід [53-58] використання соціальних мереж в 

освіті, можна виділити наступні психологічні, соціальні та педагогічні 

аргументи на користь їх застосування. 

1. Задоволення потреб в стимуляції, події, досягнення, визнання. 

2. Комфортна і звична для учня середу. Практично кожен учень знайомий 

з соціальними мережами і більшість з них цьому раді. 

3. Постійне взаємодія і доступність учасників процесу навчання онлайн. 

4. Безкоштовність, функціональність, наявність календарів і спеціальних 

програм. 

5. У соціальній інтернет-мережі учень, як правило, виступає під своїм 

ім'ям-прізвищем. 

6. Відкрито можливості групової роботи. Слухачі можуть залучати своїх 

друзів у соціальній інтернет-мережі для отримання інформації та вирішення 

проблем по навчальним завданням, які у них виникли. 

7. Можливість фільтрації інформації, що надходить. 

8. Спільне створення учням і викладачем навчального контенту. 

9. Різноманітність форм комунікації (вікі-сторінки, форуми, опитування, 

голосування, коментарі, відправка персональних повідомлень, наявність стіни, 

чату і ін.). 

10. Можливість проведення консультацій з використанням відеозв'язку в 

рамках сервісу. 
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11. Можливість ділитися посиланнями на навчально-методичну 

літературу, наукові статті, примітні факти, заходи і зустрічі. 

12. Широкі демонстраційні можливості (відео-експерименти, лекції, 

науково-популярні виступи відомих вчених). 

13. Відсутність географічних кордонів і бар'єрів. 

14. Підтримка дистанційного курсу. 

15. Дискусії та обговорення, що почалися на очному занятті, можуть бути 

продовжені в соціальній інтернет-мережі. Це дозволяє студентам проводити 

більше часу в активному навчанні через обговорення. 

16. Використання викладачами соціальних мереж для вирішення своїх 

професійних завдань підвищує їх рівень комунікативних компетенцій. 

17. Соціальні інтернет-мережі роблять викладачів в плані комунікації 

більш соціально доступними для студентів. 

18. Сором'язливі студенти, зазвичай не виявляють себе на аудиторних 

заняттях, в соціальних мережах відчувають себе більш комфортно і стають 

більш активними учасниками навчального процесу. 

19. Дружба в соціальній інтернет-мережі між викладачем і учням може 

зберегтися після закінчення навчання. 

20. У освітній процес можуть бути залучені і батьки. 

21. LMS і інші сайти дистанційного навчання слухачі відвідують тільки в 

разі потреби, соціальні інтернет-мережі переглядають кілька разів в день. 

 

3.2 Поняття про цінності соціальної інтернет-мережі 

 

На можливість кількісної оцінки цінності соціальної інтернет-мережі ще 

на початку XX століття звернув увагу засновник американської Національної 

радіомовної Компанії Д. Сарнов [59], показавши, що цінність телевізійної 

(радіомовної) інтернет-мережі зростає прямо пропорційно числу їх глядачів 

(слухачів) n. Таким чином, цінність інтернет-мережі тим вище, чим більше 

число її елементів (вузлів). 
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Пізніше Р. Меткалф звернув увагу на те, що цінність всієї системи зростає 

навіть швидше, ніж число її вузлів n. З огляду на те, що кожен вузол інтернет-

мережі може бути з'єднаний з (n-1) іншими вузлами, то цінність для нього 

пропорційна (n-1). Оскільки в інтернет-мережі всього n вузлів, то цінність 

всієї інтернет-мережі пропорційна n (n-1). Під цінністю тут розуміється 

кількість можливих підключень. 

На основі цього закону Д. Рід сформулював закон для мереж, які 

утворюють групи. Цінність такої інтернет-мережі пропорційна (2n-n-1), що 

визначається числом підмножин (груп) безлічі з n агентів за винятком 

поодиноких вузлів і порожнього безлічі. Закон Ріда висловлює зв'язок між 

обчислювальними і соціальними мережами. 

Порівнюючи ці закони, Г. Рейнгольд зазначив [60]: «Коли мережу схожа 

на телевізійну і віщає щось людям, цінність її послуг зростає лінійно. Коли ж 

мережа дає можливість окремим вузлам вступати в контакт один з одним, 

цінність зростає в квадратичної залежності. А коли та ж сама мережа має 

достатньо коштів для створення її учасниками цілих груп, цінність зростає 

експоненціально »(рис. 3., а-в). 

В роботі [61] для оцінювання пропонується використовувати 

логарифмічну залежність nln (n) (так званий закон Ціпфа). На відміну від 

перших трьох законів, тут ранжуються цінності зв'язків. Якщо для довільного 

агента соціальної інтернет-мережі, створеної з n вузлів, зв'язку з іншими n-1 

агентами мають цінності від 1 до 
 

   
 , то внесок цього агента в загальну 

цінність інтернет-мережі (для великого n) представляє: 

  

1 + 
 

 
 + ... + 

 

   
 = ln (n)                                        (3.1). 

 

 Підсумовуючи по всім агентам, отримуємо повну цінність інтернет-

мережі порядку nln (n) (рис. 3.4, г). 
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Рисунок 3.4 – Ілюстрація графічної залежності цінності соціальної інтернет-

мережі при збільшенні числа її учасників від 0 до 50 в додатку до законів: а) 

Сарнова, б) Меткалфа, в) Ріда, г) Ціпфа 

 

Однак, цінність соціальної інтернет-мережі як величина, що залежить від 

потенційних зв'язків всіх агентів, очевидно повинна зростати і зі збільшенням 

числа можливих конфігурацій (тобто потенційних можливостей) цих зв'язків в 

інтернет-мережі. В роботі [62] запропоновано для великої кількості агентів n 

цінність соціальної інтернет-мережі (в якості ентропії) визначати як : 

 

ln (n!) = N • ln (n) – n                                     (3.2) 
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3.3 Графічний аналіз структури персональної навчальної інтернет-

мережі 

 

Аналіз соціальних мереж - напрямок сучасної комп'ютерної соціології, 

яка займається описом і аналізом виникають в ході соціальної взаємодії і 

комунікацій зв'язків (мереж) [63]. Оскільки соціальна значимість людей різна, 

відповідно різні і потреби в оточенні при вибудовуванні контактів. Соціальна 

значущість визначається, як правило, двома параметрами: знаннями людей і їх 

становищем (зв'язками). Усередині однієї і тієї ж сукупності елементів можуть 

вибудовуватися різні типи мереж (рис. 3.5). І хоча цей напрямок вивчається 

протягом багатьох років, педагогічна актуальність цих досліджень не була в 

повній мірі затребувана до виникнення мережевої реальності, властивої 

сучасному інформаційному суспільству [64]. 

 

 

Рисунок 3.5 – Спрощений приклад можливого розташування і взаємозв'язків 

між складовими елементами 

Мережа взаємодій можна проаналізувати різними методами теорії графів, 

теорії інформації та математичної статистики. М. докрутіть і деякі інші 

дослідники виділяють в аналізі соціальних мереж чотири основні підходи [65, 

66, 67]: 

- структурний підхід (або формально-математичний) акцентує увагу на 

геометричній формі інтернет-мережі і інтенсивності взаємодій. Всі актори (від 

англ. Аctor - діяч, особистість) розглядаються як вершини графа, які 

впливають на конфігурацію ребер і інших акторів інтернет-мережі. Особлива 

увага приділяється взаємному розташуванню вершин, центральності, 
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транзитивності взаємодій. Для інтерпретації результатів в даному випадку 

використовуються структурні теорії і теорії мережевого обміну; 

- ресурсний підхід розглядає можливості учасників по залученню 

індивідуальних і мережевих ресурсів для досягнення певних цілей і 

диференціює учасників, які перебувають в ідентичних структурних позиціях 

соціальної інтернет-мережі, по їх ресурсів (вплив, статус, інформація, капітал); 

- нормативний підхід вивчає рівень довіри між учасниками, а також 

норми, правила і санкції, які впливають на поведінку учасників в соціальній 

інтернет-мережі і процеси їх взаємодій; 

- динамічний підхід акцентує увагу на змінах в мережевій структурі в 

часі. 

Більш детально зупинимося на структурному підході, який представлений 

двома типами досліджень [68]. Перший з них - це соціоцентричний підхід, 

який також називають дослідженням всієї інтернет-мережі, спрямований на 

виявлення структурних характеристик системи. Другий підхід - 

егоцентричний, який також називають дослідженням персональних 

соціальних мереж, спрямований на виявлення кореляцій між структурними 

характеристиками соціальних акторів і їх особистими характеристиками. 

Представники егоцентричного підходу вивчають не один вид зв'язків між 

усіма членами інтернет-мережі, а всі зв'язки, які має певний член інтернет-

мережі [69]. Візуалізація соціальних мереж в рамках названих підходів 

представлена на рис. 3.6 [70]. Для проведення кількісного аналізу 

використовують розрахунок індексів для соціальної інтернет-мережі в цілому, 

для окремих агентів (акторів) інтернет-мережі виділяють підструктури в 

інтернет-мережі і т.п. 
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Рисунок 3.6 – Графи соціальних мереж: а) - соціоцентричний підхід; б) - 

егоцентричний підхід 

Аналіз графів соціальних мереж базується на виявленні цілого ряду 

характеристик, до одним з ключових відносяться [71]: 

- щільність - відношення кількості зв'язків до загальної кількості акторів 

інтернет-мережі. Є мірою швидкості, з якою інформація може поширюватися 

по інтернет-мережі (чим більше зв'язків в інтернет-мережі, тим вище 

швидкість); 

- визначення ступеня вершини. Учасники інтернет-мережі, що володіють 

найбільшою кількістю зв'язків, є найбільш впливовими (рис. 3.7); 

 

Рисунок 3.7 – До визначення ступеня вершини: актор «1» найбільш 

впливовий (має найбільшу кількість зв'язків в інтернет-мережі), актор «6» 

найменш впливовий 

- визначення середньої відстані як міри близькості акторів один до одного 

(тобто, за скільки в середньому кроків один член інтернет-мережі може 

зв'язатися з іншим). Центральним за цим показником буде вважатися той 

актор, для якого відстань до інших вершин мінімально. Оскільки шлях від 

центральних вузлів до решти є найбільш простим, вони мають велику 
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ймовірність отримання інформації, що циркулює в інтернет-мережі, а значить, 

можуть контролювати поширення цієї інформації. 

- визначення ступеня проміжний. Проміжність (посередництво) - це 

ступінь включеності об'єкта в маршрути зв'язку між іншими учасниками 

інтернет-мережі. 

На думку Ж. Лейв і Е. Венгер (1991) студенти і викладачі, які 

використовують соціальні інтернет-мережі в формальному або 

неформальному педагогічному контексті, повинні розглядатися як об'єкти, що 

формують мережу соціальних взаємин, яка буде показувати переміщення 

потоків інформаційних ресурсів між ними. Таким чином, вивчення структури 

соціальної інтернет-мережі має важливе значення, оскільки дозволяє зробити 

висновки про характер взаємодій акторів, а також дає можливість виявлення 

найбільш впливових фахівців (аналітиків, експертів), і неформальних зв'язків 

між керівними кадрами, співробітниками, студентами та ін. 

Крім того, аналіз графічного представлення мереж служить джерелом для 

формування гіпотез про правила функціонування мереж і синергетичних 

ефектів: оскільки актори взаємодіють некогерентно (не всі з'єднання мають 

рівну силу), отже, багато хто з них будуть дуже «слабкими». Вузли, що 

втратили актуальність та цінність, будуть поступово зникати (аналогічно 

процесам зникнення нестійких зв'язків між нейронами в головному 

мозку), що особливо актуально для інтернет-мережі Twitter. З метою 

кількісного аналізу і прогнозування деяких процесів поруч вчених були 

спроби вивчити «семантичне поле», отримане з повідомлень користувача 

соціальної інтернет-мережі. Як приклади слід назвати прогнози щодо сум 

касових зборів від прокату фільмів, за результатами регіональних виборів, за 

впливом погоди на настрій таі ін. [72] 

Є велика кількість програмних додатків для аналізу структури мереж у 

вигляді графа. Коротко розглянемо деякі з них. 

MentionMapp (http://apps.asterisq.com/mentionmap) – це Web-сервіс, який 

використовується для flash-візуалізації графа з‘єднань між користувачами 
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інтернет-мережі Twitter.  Він використовує хеш-теги з потоку твіт-

повідомлень.  Товщина ліній вказує на силу з‘єднань між користувачами (рис. 

3.8 а,б). 

 

 

 

а 

 

 

 

б 

а) загальний,  

б) детальний розгляд однієї з частин 

Рисунок 3.8 – Граф з‘єднань між користувачами (сервіс MentionMapp) 

 

NodeXL (http://nodexl.codeplex.com) – це плагін для роботи з Microsoft 

Excel. Він дозволяє графічно представляти складні соціальні структури в 

мережах Twitter, Flickr, YouTube, Facebook. Він відображає параметри 

інтернет-мережі: кластери (групи) користувачів, ранги вузлів, щільність графа. 

Twiangulate (http://twiangulate.com) – це Web-сервіс для порівняння груп 

послідовників Twitter. Він надає результати з‘єднань у вигляді таблиці. Для  

візуалізації зв‘язків  у вигляді графа (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Спрямований (орієнтований) граф соціальних зв'язків: 

стрілками показані односторонні і двосторонні зв'язки між учасниками (сервіс 

twiangulate) 

 

На графе наведено спрямований граф соціальних зв'язків. Twiangulate  

Web-сервіс може оцінювати ступінь авторитету акаунтів і надавати діаграмою 

Ейлера-Венна.  Авторитет користувача є співвідношенням: 

- кількість фоловерів / фоловінгів  

- кількості твітів / ретвітів.  

Природне, що користувача з високим рівнем авторитету будуть знати 

значно більше учасників, ніж вони знають самі. Математично це означає, що 

користувача з високим рівнем авторитету має більш високу вхідну ступінь в 

порівнянні з вихідною.  

InMaps (http://inmaps.linkedinlabs.com) – це Web-сервіс для інтерактивного 

уявлення соціального графа інтернет-мережі LinkedIn. Цієї Web-сервіс 

створюється у вигляді графа. Це дозволяє користувачеві бачити групи його 

професійних зв'язків. Також це надає можливість пов'язані його ділові 
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контакти між собою. Особливістю InMaps є можливість знаходити людей з 

найсильнішими зв'язками, що представляють свого роду центри ділової 

активності.  

TouchGraph(http://www.facebook.com/apps/application.php?id=3267890192) 

– це Web-додаток дозволяє бачити для кожного користувача граф соціальних 

зв'язків в інтернет-мережі Facebook. 

Є багато інші засобів автоматичного аналізу соціальних зв'язків: 

Візуалізація друзів, SNAP, NetworkX, NetMiner, ORA , Cytoscape та ін.  

Як приклад на рис. 3.10 представлений граф комунікацій автора статті в 

соціальній інтернет-мережі Facebook, побудований сервісом Yasiv. 

 

Рисунок 3.10 – Візуалізація структури персональної інтернет-мережі 

аккаунта автора статті в соціальній інтернет-мережі Facebook - 224 вузла 

(http://www.yasiv.com/facebook) 
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Таким чином, граф інтернет-мережі дозволяє виявити експертів в 

конкретній предметній області, а в рамках відкритого онлайн курсу провести 

аналіз структури персональної інтернет-мережі того чи іншого учня, що 

допоможе викладачеві (тьютору) оцінити ступінь його залучення в процес 

налагодження взаємовідносин з іншими учнями. Отримана інформація також 

може бути корисною для виділення найбільш ефективних шляхів залучення 

нової цільової аудиторії і напрямів реорганізації (модернізації) курсу. 

 

 

3.4 Приклади застосування нових сервісів в соціальної інтернет-

мережі щодо дистанційного навчання 

 

Відомо, що для вищої освіти актуальним завданням щодо контролю 

навчання є об'єктивна оцінка рівня знань, умінь, навичок студентів. Для 

об'єктивної оцінки рівня знань, умінь, навичок студентів застосовуються 

різноманітні методи. Одним з таких методів є тестування. Він є досить 

універсальним методом. Він добре себе зарекомендував  за час його 

застосування викладачами. За допомогою тестування виконується перевірка 

знань студентів. Тестування дозволяє виявити і сформувати перелік питань, 

які не знайшли розуміння під час навчання. Визначити за результатами 

тестування індивідуальний темп навчання.  

Для проведення тестування відомі різні сервіси. За допомогою засобів і 

схем тестування будуються тести різних форм та видів. Тести відрізняються 

різними способами формування питань і відповідей. Сервіси мають види: on-

line і мобільні.  

Оn-line сервісів -  це Google Форми, Proprofs, ClassMarker Kahoot! , Quizlet 

, Plickers , Easy Test Maker . 
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1. Google Форми - це інструментарії аккаунту в Google від офісного 

Google Drive, для застосування текстових форм. Він працює при установці 

плагіну Flubaroo. Цей  плагін дозволяє автоматично перевіряти та виставляти 

оцінки за заданими критеріями. Сервіс безкоштовний. Логотип на рис. 3.11: 

 

Рисунок 3.11 – Логотип Google Форми[73] 

2. Proprofs - це сервіс для створення тестів з вибору одного або безлічі 

відповідей. Він може вставляти в завдання файли в форматі * .docx, * .pptx, * 

.pdf, аудіо- і відео файли. Сервіс безкоштовний. Логотип на рис. 3.12: 

 

Рисунок 3.12 – Логотип Proprofs[73] 

3. ClassMarker - це сервіс для тестів з різними формами відповідей. 

Він створюється у віртуальному класу. Ведет статистику успішності. 

Безкоштовний на період ознайомлення. Логотип на рис. 3.13: 

 

Рисунок 3.13 – Логотип ClassMarker[73] 

4. Kahoot! - це сервіс для проведення онлайн вікторин. Для реалізації 

треба встановити спеціальний клієнт на смартфонах студентів (Android, iOS, 

Windows Phone). Викладач може діагностувати відповіді студентів. 

Безкоштовний, вимагає реєстрації. Логотип на рис. 3.14: 

 

Рисунок 3.14 – Логотип Kahoot! [73] 

5. Quizlet - це сервіс для створення різноманітних тестів. В тестах 

надаються різноманітні відповіді. Користувач вибирає правильну відповідь із 

запропонованих варіантів. Сервіс безкоштовний, багатомовний. Він працює 

на смартфонах під Android та iOS і вимагає реєстрації. Логотип на рис. 3.15: 
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Рисунок 3.15 – Логотип Quizlet[73] 

6. Plickers - це сервіс мобільного додатку. Дозволяє проводити 

опитування на смартфонах студентів в аудиторії і аналізувати статистику по 

всіх студентів. Додаток для Android і iOS завантажується безкоштовно. 

Логотип на рис. 3.16: 

 

Рисунок 3.16 – Логотип Plickers[73] 

7. Easy Test Maker - це сервіс мобільного додатку для тестів, в 

яких потрібно вибирати з вірних і помилкових твердження. Можна 

форматувати відповіді у форматах *.pdf  або *.doc. для роздруківки. 

Безкоштовний на період ознайомлення. Логотип на рис. 3.17: 

 

Рисунок 3.17 – Логотип Easy Test Maker [73] 

Сучасні сервіси в навчальному процесі 

8. Zoom - це система яка призначена для відеоконференцій, вона 

базується на хмарних технологіях і дозволяє учасникам відео конференцій 

зустрічатись в реальному часі за допомогою відеокамер або аудіо пристроїв. 

З головних особливостей даною платформи є: 

● відео конференції; 

● можливість демонструвати екран або окрему програму з високою 

якістю; 

● можливість розділяти учасників конференції на менші групи для 

більш ефективного опрацювання матеріалу в менших групах, і подальшого 

винесення результату для загальної публіки; 

● не потрібно реєструватись в системі для приєднання до 

конференції; 

● можливість передачі прав демонстрування; 
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● можливість контролювати звук від аудиторії; 

● можливість голосування. 

Існує мобільна та десктопна версія даної програми. 

 
Рисунок 3.18 – Логотип Zoom [73] 

9.  Skype - програма яка також призначена для відеоконференцій, яка вже 

дуже багато років на ринку і має багато користувачів, і досі користується 

високою популярністю. На даний момент власником програми скайп є 

компанія Microsoft, яка вже кілька років намагається зінтегрувати скайп з 

іншими програмами “сімейства” Microsoft для більш ефективної роботи, що 

дозволить покращити взаємодію між клієнтами даної програми. 

Серед переваг Skype є: 

 наявність списку контактів; 

 відеодзвінки та відео конференції; 

 можливість демонструвати екран; 

 можливість здійснювати дзвінки на реальні телефони; 

 велика аудиторія. 

Серед недоліків скайпу: 

 користувачі відмічають нестабільність роботи та низьку якість 

зв'язку; 

 обмежена кількість людей для відеоконференції. 

 

Рисунок 3.19 – Логотип Skype [73] 
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10. Telegram - це месенджер, основним завданням якого являється 

відправлення текстових повідомлень. Існує десктопна, мобільна та веб версія 

даної програми. 

Серед переваг даної програми є: 

 захищеність 

 можливість створювати автоматичних ботів 

 список друзів, який прив'язаний до номеру телефона. 

 можливість влаштовувати групові чати 

 інструменти для опитування та голосування 

 інструменти для кращої візуалізації оголошень  

 

Рисунок 3.20 – Логотип Telegram [73] 

11.  Trello - це інструмент головним завданням якого є візуалізації, 

планування, роботи над проектом/завданням, яке складається з 

багатьох етапів де кожна задача потребує переходу від однієї 

людини до іншої шляхом зміни статусів. І так аж до кінцевого 

фінального статусу коли робота по певному пункті буде завершена. 

Серед переваг є: 

 концепція розділення великих завдань на малі для кращого 

планування 

 можливість створення дощок для різних проектів (завдань) 

 можливість колаборації учасників над завданням у вигляді 

коментарів, додавання медіа ресурсів, та залишення посилань 

 інтеграція з іншими сервісами 
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Рисунок 3.21 – Логотип Trello [73] 

12. Slack - це месенджер, який працює за принципом програми Skype, чи 

Telegram. Основним завданням є об'єднання учасників (колабораторів) 

навколо однієї спільної цілі. Існує мобільна, десктопна та веб версія. 

Серед переваг є: 

 можливість створення різних чатів з різним набором учасників 

 групування обговорень по темах у так званих “потоках”, де всі 

бажаючі можуть продовжити розмову 

 швидкий і зручний пошук по повідомленнях 

 можливість опитувань, оголошень 

 можливість завантажувати файли 

 можливість зберігати важливі повідомлення для цілого каналу 

 недоліки: 

 обмежена довжина історії повідомлень які можна зберігати в 

безкоштовній версії 

 

Рисунок 3.22 – Логотип Slack [73] 

13. Instagram - сервіс призначений для обміну фотографій. 

Останніми роками все частіше починає користуватись популярністю не 

тільки з метою демонстрування особистих фотографії, і й з маркетингової, 

бізнес, та навчальної точки зору. Це пов'язано з тим що сучасному 

користувачеві все більше важливим стає візуальне засвоєння інформації. В 

мережі Instagram існує багато різних спільнот які діляться науковою 

інформацією у форматі фотографій та відеоповідомлень. Ці елементи роблять 
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процес засвоєння інформації більш сучасним, і краще дозволяють привертати 

увагу та розширяти аудиторію.  

 

Рисунок 3.23 – Логотип Instagram [73] 

Таким чином, група вчених з декількох американських університетів та 

Інституту управління знаннями IBM [74], вивчаючи проблему створення знань 

і обміну ними в соціальних мережах, виявила, що взаємини з іншими людьми - 

це ключовий компонент інформаційного середовища людини. Коло 

професійного спілкування - найважливіший фактор, який впливає на рівень 

професійної компетентності [75]. 

Використання програмних додатків аналізу структури соціальних мереж 

в педагогічній практиці відкриває нові можливості для залучення студентів і 

викладачів в спільні відкриті мережеві дослідження [76]. Зауважимо, що вплив 

структури соціальної інтернет-мережі можна вивчати на 3-х рівнях: рівні 

розташування акторів в інтернет-мережі (індивідуальному рівні), рівні 

відносини акторів в інтернет-мережі (рівні зв'язків) і рівні загальної структури 

інтернет-мережі (рівні інтернет-мережі). 

На думку ряду дослідників незабаром слід очікувати подальше 

розширення сфери освітніх програм в соціальних мережах, що обумовлено 

інтеграцією життя великої кількості людей з соціальними мережами. Так, 

наприклад, в 2010 р Лондонська школа бізнесу і фінансів стала ініціатором 

введення онлайн освіти за допомогою інтернет-мережі «Facebook». У 

поточному 2013 р університет Анхальта (Німеччина) відкрив нову 

магістерську програму «Онлайн-комунікації», учні по якій будуть вивчати 

соціальні інтернет-мережі 

Facebook і Twitter. Розробник навчального плану, доктор наук Хендрік 

Зенд, зауважив: «Найбільше уваги ми приділяємо практиці ... Соціальні 
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інтернет-мережі - основна частина програми ... Ми тут нікого не вчимо, як 

зареєструватися в twitter. Йдеться про більш значних процесах. Студенти 

повинні зрозуміти, як успішно пов'язувати і застосовувати засоби онлайн-

інформації в політиці і економіці ». Основною ідеєю нових курсів є підготовка 

«нового покоління управлінців» [77]. Таким чином, особливого значення 

набувають питання проектування і впровадження таких електронних освітніх 

ресурсів, які б дозволили готувати фахівців, здатних до інноваційного 

управління змінами. Соціальна мережа містить в собі колосальний потенціал в 

організації колективної роботи розподіленої групи, по суті, дозволяє 

вибудовувати експертну мережу, закладаючи тим самим основи 

довгострокової проектної діяльності, мобільного, колективного та 

безперервного навчання. 

Провідні ВНЗ світу підтримують і розвивають ці напрямки. У сфері 

онлайн навчання активно розвиваються платформи edX, Udacity, Coursera, 

Class2Go, Venture Lab, FutureLearn і ін. [78, 79]. У Стенфордському 

університеті існує посаду проректора по онлайн навчання. У Київському 

національному університеті імені Т. Шевченка з вересня 2013 р відкритий 

проект по реалізації масових відкритих онлайн-курсів - «Відкритий 

університет» (http://online.knu.ua). 

Одним з перспективних практичних напрямків в розвитку соціальних 

мереж є організація віртуальних лабораторій по генерації та актуалізації знань, 

віртуальних центрів експертизи проектів e-learning. Важливим напрямком 

подальших досліджень є моніторинг графа персональної навчальної інтернет-

мережі учня, його теоретичне моделювання, аналіз передумов формування і 

механізмів розвитку. У зв'язку з цим актуальним завданням є розробка 

алгоритмів, що поєднують методи аналізу і візуалізації, призначених для 

поліпшення розуміння структури і динаміки еволюції інтернет-мережі. 
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ВИСНОВКИ 

 

У ході виконання атестаційної бакалаврської роботі була розглянута 

актуальна проблема застосування соціальних інтернет-мережі для 

дистанційного навчання..   

Під час розгляду вказаної проблеми були визначені предмет та об’єкт 

дослідження; виконаний аналіз методів і принципів побудови соціальних 

інтернет-мереж в дистанційному навчанні; розглянути програмні, технічні, 

організаційні та інші рішення, що використовуються на поточний момент для 

соціальних інтернет-мереж в дистанційному навчанні; визначені показники 

ефективності розглянутих рішень на основі дослідження методів 

застосування соціальних інтернет-мереж в дистанційному навчанні; виконана 

оцінку техніко-економічних показників застосування соціальних інтернет-

мереж в дистанційному навчанні. 

Проаналізувавши недоліки та проблемні місця застосування соціальних 

інтернет-мереж в дистанційному навчанні було виконане постановка 

завдання щодо дослідження і була запропонована методика дослідження, яка 

заснована на відомих методах системного підходу, а саме: аналітично-

розрахунковий, теоретичного аналізу з використанням моделювання, 

реконструювання і типологізації на основі аналізу емпіричних даних 

В результаті дослідження були отримані наступні результати:  

1. Визначені методи і принципи побудови соціальних інтернет-

мереж в дистанційному навчанні. 

2. Запропоновані показники ефективності застосування соціальних 

інтернет-мереж в дистанційному навчанні. 

3. Складений детальний опис показників для математичної моделі 

застосування  соціальних інтернет-мереж в дистанційному навчанні. 

4. Виконана оцінка техніко-економічних показників застосування 

соціальних інтернет-мереж в дистанційному навчанні. 
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Все це дозволило досягти мети роботи шляхом визначення умов 

підвищення ефективності застосування соціальних інтернет мереж в 

дистанційному навчанні  

Апробація результатів досліджень. Матеріали були використані для 

вирішення практичних завдань під час організації дистанційного навчання під 

час пандемії COVID-19 у Державному університеті телекомунікацій на 

кафедрі Комп‘ютерних наук. Київ.    
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