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стимулировать познавательную деятельность обучающихся и повысить мотивацию 

дальнейшего образования. В процессе обучения иностранных студентов следует 

учитывать сильные стороны национально-культурных особенностей этноса, его 

лингвокультурные традиции. Это позволит облегчить период адаптации, овладеть 

необходимыми навыками, сделать занятия более эффективными и интересными. 
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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ АВТОРСЬКИХ СТОРІНОК 

У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ «ФЕЙСБУК» 

(на прикладі сторінок  

«Медіашкола професора Ганни Онкович» і «Вікідидактика») 
 

Матеріали соціальних мереж – як приклади новітніх медіа – успішно 

використовуються в освітньому процесі. Серед них – чимало професійно-орієнтованих, 

авторських, просвітницьких. Їх було розглянуто у низці публікацій. Наразі ми 

представляємо автоматизований контент-аналіз двох авторських сторінок, котрі мають 

багато спільного і є досить успішними прикладами медіадидактики.  

Блог-сторінку «МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» створено у 

Facebook  16 листопада 2015 р., групу «ВІКІДИДАКТИКА»  – 17 вересня 2016 р. Статус 

груп: Загальнодоступні (будь-хто може переглядати учасників групи та їхні дописи), 

Видимі (будь-хто може знайти цю групу), Загальні. Станом на листопад  2021 року група 

«Медіашкола…» нараховували 1 994 учасники, група «Вікідидактика» - 741. Мова 

матеріалів переважно українська. Комп’ютерний контент–аналіз зазначених  сторінок у 

часових рамках «весна-літо 2021 року» проведено на основі ряду динамічних кривих та 
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гістограм («Школа…», рис.1), показує очевидну зацікавленість до проекту за 

показниками: кількість учасників (публікації за 60 днів весни-літа 2021 р. – 401; водночас 

коментарі і реакції на публікації – 1663; 13527 переглядів). Публікації, коментарі, 

перегляди та реакції нерівномірно розподілені по днях тижня (рис.1).  
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Рис. 1. Завантажені дані (дописи, коментарі, реакції, перегляди) блогу 

«МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» за період 21 травня 2021 р. – 19 

липня 2021 р. 

 

Найбільш популярні дні відвідин зазначених сторінок  – неділя і дещо менше - 

субота. Популярні години – в околиці 15.00 (рис. 2) – «Медіашкола…», «Вікідидактика» - 

10.00. 

 

 
 

Рис. 2. Популярні дні і години відвідин сайту «МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА 

ГАННИ ОНКОВИЧ» 

 

Аналіз учасників за віком і статтю (рис. 3) показує, що більшість учасників (77%) – 

жінки, 23% – чоловіки («Медішкола…»). «Вікідилдатика» - 74% – жінки, 26% – чоловіки. 

 

 
Рис. 3. Аналіз учасників блогу за віком і статтю. 

 

Інтерес до матеріалів зазначених сторінок найбільше виявляють вікові категорії 45-

54 роки (до 30% всіх учасників) та 55-64 роки (близько 17 % учасників). Інтерес фахівців 

вікової категорії 35-44 років дещо нижчий – до 16%, а 18-24 роки – незначний – близько 2-

3% учасників блогу. Цікаво що категорія 65+ теж зберігає інтерес до тематики блогу і 

складає до 10% учасників.  

Географія учасників сторінки-блогу «Медіашкола…» (за країнами): Україна – 1820 

учасників: Росія, Італія, США, Польща, Білорусь – по 10-23, Індія – 7, Норвегія, Швеція, 
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Британія – по 4. Популярні міста (по Україні): Київ – 543, Миколаїв – 107 (тут 

проводилося ряд заходів з популяризації Медіашколи), Львів – 77, Запоріжжя – 43, Дніпро 

– 38, Харків – 34, Вінниця, Одеса, Івано-Франківськ, Кропивницький – по 28-30.  

 

 

 

«Вікідидактика» (про технології використання Вікіпедії в освітньому процесі), 

котра є пізнішим тематичним відгалуженням від сторінки «МЕДІАШКОЛА…» (за 

країнами): Україна – 671 учасник, Росія і Білорусь – по 10-11, Італія – 9, Сполучені Штати 

Америки – 7, Польща – 3, Мексика, Швейцарія, Ліван, Індія – по 2. Популярні міста (по 

Україні): Київ – 250, Миколаїв – 63 (тут проводилося ряд заходів з популяризації 

Вікідидактики), Львів – 27, Запоріжжя та Івано-Франківськ – по 13, Одеса і Харків – по 11, 

Дніпро, Херсон і Луцьк – по 9. Ці таблиці засвідчують інтерес до новітньої 

медіадидактичної проблематики представників різних держав, котрі знайомляться з 

поданими матеріалами попри те, що переважна більшість їх вміщується українською 

мовою.  
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Таким чином, основний інтерес до тематичних авторських сторінок у мережі 

«Фейсбук» демонструє столичний регіон. Досвід Миколаєва показує можливості 

зростання такого інтересу на фаховому рівні після проведення ряду ознайомлювальних 

заходів та тренінгів. Цікавий і порівняно високий показник має Львів, можливо, як 

культурний та освітній центр Західної України. Протилежно, дещо засмучує Харків – ще 

потужніший ніж Львів науково-освітній центр/регіон. Назагал, можна говорити про 

перспективність впровадження ідей і методик авторських сторінок повсюдно, не тільки  в 

Україні. 
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