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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

З перших десятиліть ХХІ ст. соціальні мережі стали важливою складовою 

сучасного інформаційного суспільства, оскільки інформація набула нового 

значення і стала конкурентним ресурсом. Феномен соціальних мереж часто 

пов’язують із специфічною інтерактивною платформою для обміну соціальною 

інформацією між індивідами. Наразі формується принципово нове середовище з 

усталеними правилами і певною аудиторією.  

Соціальна мережа – це соціальна структура, утворена індивідами або 

організаціями [4]. Вона є потужним інструментом впливу на соціальні маси. 

Сучасні науковці О. Любовкіна [2], Г. Почепцов [3]  зосередили увагу в своїх 

дослідженнях на концептуальному вивченні соціальних мереж, визначенні їхніх 

можливостей і перспектив.  

Щороку число інфлюенсерів, які визначають спосіб життя тисячі людей, 

зростає. Найпопулярнішими соціальними мережами є Facebook, Instagram та 

Telegram, які набувають все більшої популярності серед української громади, 

зокрема молоді. За даними Data Magic, на початок 2019 року Facebook 

використовують 13 мільйонів користувачів, близько 11 мільйонів українців є 

активними фоловерами Instagram, Telegram- 4,5 мільйонів [1]. 

Широко використовують соціальні мережі у своїй інформаційній 

діяльності  провідні навчальні заклади вищої освіти України. Наразі соціальні 

мережі стали не лише зручним способом комунікації між студентами та 

викладачами, а й засобом для ефективної організації навчального й виховного 



процесів, популяризації діяльності закладів. Актуальним є використання 

навчальними закладами різних соціальних платформ під час вступної кампанії 

для оптимізації роботи приймальних комісій.  

Метою нашої розвідки є узагальнення знань про результати використання 

соціальних мереж під час вступної кампанії 2019 р. в Національному авіаційному 

університеті.  

У Національному авіаційному університеті (далі – НАУ) під час вступної 

кампанії 2019 року було вдало апробовано прийом поширення інформації серед 

абітурієнтів через соціальні мережі. Якісний контент не тільки приваблював 

потенційних вступників, але й структурував етапи прийому абітурієнтів, 

допомагав оперативно вирішувати організаційні питання під час реєстрації 

документів. Приймальна комісія НАУ використовувала для просування корисної 

інформації для вступників здебільшого Instagram, Telegram, Facebook.  

Студенти оцінили рівень надання інформаційних послуг університету 

переважно через Telegram, оскільки саме ця платформа виявилася найбільш 

зручною у використанні. Створення окремих груп, розподілених за 

спеціальностями, допомогло абітурієнтам отримувати всі необхідні дані вчасно. 

Злагоджена робота інформаційного відділу університету спростила процес 

комунікації за допомогою диференціації інформаційних потоків між 

викладачами, працівниками приймальної комісії, членами студентського 

самоврядування та іншими зацікавленими особами. 

Перспективним напрямом подальшого розвитку інформаційних 

технологій в Україні є широке впровадження соціальних мереж у навчальний 

процес. Адже у використанні соціальних мереж є низка переваг, а саме: 

доступність, візуалізація навчальних матеріалів, мобільність, інтерактивність 

тощо. 

Досліджуючи ефективність застосування  соціальних мереж в організації 

інформаційної діяльності навчальних закладів, можна сформувати певні критерії 

добору інформації та формату її подання. Так, інформація повинна бути 



викладена максимально доступно для споживачів у такій формі, що буде 

відповідати поставленій меті соціального повідомлення. 

Отже, роль соціальних мереж в інформаційній діяльності закладів вищої 

освіти досить вагома і перспективна. НАУ представлений в кількох соціальних 

мережах, орієнтованих на різну аудиторію. Однак найбільш відвідуваною серед 

студентів і абітурієнтів визначено веб-сторінку в Telegram. Необхідною умовою 

поширення інформації є підтримання двостороннього діалогу між НАУ та 

потенційними абітурієнтами й студентами. Функціонування соціальних мереж 

повинно постійно модернізуватися й активно використовуватися в діяльності 

закладів вищої освіти.  
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