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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ ВІДВІДУВАНЬ  

ДИДАКТИЧНИХ СТОРІНОК ФЕЙСБУКУ  

ЗА ВІКОМ І СТАТТЮ 

 

Метою статті є порівняльний аналіз набутого досвіду професій-

но–орієнтованих сторінок в соціальній мережі на прикладі нафтогазо-

вої галузі і медіаосвіти, медіадидактики. Для досягнення поставленої 

мети автори ставлять завдання через відвідування ресурсу Фейсбук 

простежити, як впливають гендерні та вікові особливості споживачів 

фахової інформації на звернення до матеріалів тематичного напов-

нення блогів, що використовуються у медіадидактиці вищої школи [2, 

7, 10, 11, 14, 16, 17, 24]. «Медіадидактика об’єднує різні медіатехно-

логії відповідно до поставленої освітньої мети. Ці технології спира-

ються на відповідні медіаджерела, опрацьовують різні медіапродукти 

відповідно до завдань освітнього процесу. Зауважимо, що саме медіа-

освітні технології, котрі інтенсивно розвиваються останнім часом, по-

сідають провідне місце і в самоосвіті особистості» [6, с. 56].   

Можливості медіаосвітніх технологій спонукають до їхньої акти-

вної пропаганди і поширення в середовищі навчальних закладів різних 

профілів підготовки. Сьогодні в соціальній мережі вже поширені «пе-

дагогічні» й «науково–педагогічні» блоги [7, 12, 13], з яких поступово 

виокремлюються і поповнюються наповненням нові поняття: «інжене-

рна» блогодидактика, «медична», «юридична», «економічна» тощо – 

залежно від професійних потреб споживача інформації [3, 4, 14]. 

У попередніх дослідженнях [1, 5, 15, 19, 20] нами простежено і 

проаналізовано статистику відвідувань дидактичних сторінок Фейс-

буку за кількістю дописів та коментарів, відвідувань сторінок, постів, 

реакцій, а також за містами і країнами, часом відвідувань ресурсу (го-
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дини доби) . У цій статті пропонується аналіз відвідувань дидактич-

них сторінок Фейсбуку за віком і статтю респондентів-користувачів. 

Для аналізу прийнято три ФБ-сторінки: 

- «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» 

[https://www.facebook.com/groups/145315129579851] 

- «ВІКІДИДАКТИКА» 

[https://www.facebook.com/groups/1796426670616724] 

-  «МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» 

[https://www.facebook.com/groups/898909013519964] 

Темпоральний вимір: 2-29 січня 2022 р. 

Перша ФБ-сторінка має яскраво-фаховий, переважно технічно-

технологічний характер, інші дві – більш універсальної спрямованості 

з перевагою компонента гуманітаристики (гуманітарних наук). 

Зупинимося на їх аналізі. 

 

1. ФБ-сторінка «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова ін-

женерія та технології".  

 

Ця сторінка вже не раз перебувала в полі зору дослідників [3, 

20]. Зокрема, у статті «Інженерна блогодидактика у нафтогазовій 

справі» долсдіники зазначають, що «Особлива увага приділяється но-

вітнім технологіям галузі нафтогазовидобування і транспортування 

вуглеводнів: снаббінгу (робота під тиском), колтюбінгу (робити на 

свердловинах з використанням гнучкої колони труб), верхній привод 

бурових свердловин, піггінг (очистка трубопроводів зсередини), гори-

зонтальне буріння свердловин, добування газу і нафти на шельфі та 

глибоководні гірничі технології, новітні способи інтенсифікації видо-

бування вуглеводнів, зокрема, різні види заводнення, кислотних обро-

бок, гідравлічний розрив пласта тощо. Крім того, споживач інформації 

знайомиться з новими дослідженнями щодо геології нафти і газу, 

слідкує за розвитком дискусії стосовно їх абіогенного походження та 

освоєння нетрадиційних вуглеводнів – метанових гідратів в океанах і 

морях, нафтових пісків (Альберта, Канада), сланцевого газу і нафти 

тощо. Всі ці теми викликають велику зацікавленість і студентів, і нау-

ковців, і споживачів, оскільки саме вони вирішують долю майбутньо-

го енергетичного забезпечення людства» [6,  с.61.]. 

Статистика відвідувань сторінки ФБ «Освіта за спеціальністю 

"Нафтогазова інженерія та технології"» за 2-29 січня 2022 р. подана на 

рис. 1. 
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За віком найбільша відвідуваність спостерігається у користува-

чів від 25 до 44 років. Користувачі-чоловіки в цій віковій групі скла-

дають близько 25% від усіх користувачів. 

За статтю – кількість чоловіків-користувачів у 4-5 разів переви-

щує кількість жінок-користувачів. І тільки для вікового інтервалу 55-

64 роки відвідуваність ФБ-сторінки чоловіками і жінками дещо збли-

жується – на рівні 5-3%. 

 

2. ФБ-сторінки «ВІКІДИДАКТИКА» і «МЕДІАШКОЛА 

ПРОФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» 

Ці сторінки приваблюють споживачів, котрі стежать за розвит-

ком сучасної медіадидактики – технологій використання матеріалів 

мас-медіа з освітньою метою [5, 9, 24]. На сторінці «Медіашкола про-

фесора Ганни Онкович» пропонуються різноаспектні дописи для роз-

витку критичного мислення, про новітні технології в освітньому про-

цесі, про розвиток  інформаційно-комунікаційних технологій, про пе-

редовий досвід кращих медіапедагогів. Фахівці будь-якої галузі (в то-

му числі – майбутні) мають знати джерела, за допомогою яких вони 

можуть підтримувати себе у належній «професійній формі», знати, 

куди звертатися за одержанням нової інформації, як відстежувати но-

вітні процеси, котрі відбуваються у галузі. Наразі у навчальному про-

цесі не обійтися без професійно-орієнтованих джерел, lо яких слід 

звертатися з перших кроків набуття фахової освіти.  [1, 2, 7] 

Сторінка «Вікідидактика» орієнтована на медіапедагогів, котрі 

використовують Вікіпедію в освітньому процесі. Сам термін, «наро-

джений» в Україні, доволі новий, як і явище, котре він уособлює: Ві-

льна енциклопедія англійською мовою виникла 21 рік тому, українсь-

кий розділ Вікіпедії на три роки молодший.  Творчі педагоги одразу 

збагнули, які безмежні можливоості має цей медіапродукт і успішно 

використовують матеріали Вікіпедії в освітньому процесі.  

Вікідидактика — один із новітніх складників медіадидактики, 

частина педагогіки, що розглядає Вікіпедію як актуальний навчальний 

посібник. Блог–сторінку «ВІКІДИДАКТИКА» створено у Face¬book 

17 вересня 2016 р. Задачами вікідидактики, зокрема, є: • розробка і 

апробація нових дидактичних матеріалів з використанням вікіпедій-

них джерел; • розробка і впровадження різновидів уроків (вікіуроки, 

предметні (з літератури, географії, історії тощо), виховних уроків, 

«людина з Вікіпедії», «людина до Вікіпедії», уроки-подорожі, уроки 

за матеріалами вікіпроектів, уроки за матеріалами Фотоконкурсів то-

що); вікітренінги; розробляння і впровадження різновидів лекцій для 
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студентів: вікілекції, предметні заняття;  створення  вікістудій і ві-

кішкіл у вишах; написання рефератів, оглядових статей тощо. [5, 8, 18, 

21, 22, 23] 

Статистика відвідувань цих ФБ-сторінок за 2-29 січня 2022 р. 

подана відповідно на рис. 2 і рис.3. «Вікідидактика» зорієнтована на 

споживачів, котрі використовують Вікпедію в освітньому процесі або 

є дописувачами і редакторами Вікіпедії. 

Виходячи зі схожості гістограм статистики відвідувань цих сто-

рінок користувачами різного віку і статі, їх доцільно аналізувати як 

одну групу, котра має значний відсоток дописів з наук і дисциплін гу-

манітарного циклу. 

Аналіз статистичного матеріалу показує, що зазначені сторінки, 

на відміну від попереднього прикладу, в основному відвідують корис-

тувачі-жінки. Тільки для вікової категорії +65 років ФБ-сторінки по-

казники відвідуваності користувачів жінок і чоловіків близькі – відпо-

відно 12 і 10%. 

Щодо впливу віку на відвідуваність, то тут, як і у першому прик-

ладі, зберігається тенденція найбільшої зацікавленості ресурсом з бо-

ку активного покоління.     

Максимальна відвідуваність сторінок ФБ «ВІКІДИДАКТИКА» 

та «МЕДІАШКОЛА ПРОФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» спостеріга-

ється для користувачів у віці 45-54 роки. 

 

 

Рис. 1. Статистика відвідувань сторінки ФБ «Освіта за спеціальністю 

"Нафтогазова інженерія та технології"» за 2-29 січня 2022 р. 
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Рис. 2. Статистика відвідувань сторінки ФБ «ВІКІДИДАКТИКА» за 2-

29 січня 2022 р. 

 

 

Рис. 3. Статистика відвідувань сторінки ФБ «МЕДІАШКОЛА ПРО-

ФЕСОРА ГАННИ ОНКОВИЧ» за 2-29 січня 2022 р. 

Порівнюючи ці три гістограми, можна зробити висновок про більш 

швидкий злет зацікавленості  відвідувачів сторінки у віці від 25 до 44 

років (до 25%) і порівняно круте падіння інтересу до ФБ-ресурсу у 

більш старших вікових категоріях. У випадку універсальної тематики 

ФБ-ресурсу наростання інтересу до них спостерігається повільніше і 

максимум (до 25%)  настає у більш пізньому віці – 45-54 років. Разом 
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з тим, для цієї групи універсально-гумаітаризованих дидактичних ФБ-

ресурсів маємо і менш крутий фронт спаду інтересу, який зберігається 

на рівні 10% навіть для вікової категорії +65 років. Для технічного 

ФБ-ресурсу у цій віковій категорії інтерес спостерігається більш ніж 

удвічі менший – на рівні 3-5%. 

Висновки 

Аналіз відвідувань дидактичних сторінок за віком і статтю користува-

чів показує: 

-по-перше, чітку тенденцію максимальної зацікавленості їхнім ре-

сурсом  в активному віці. Для технічного фаху – це користувачі від 25 

до 44 років, для універсальних і більш гуманітарних сторінок – це ко-

ристувачі  45-54 років; 

-по-друге, фронти наростання і спаду зацікавленостей користува-

чів ФБ-ресурсами технічного профілю більш круті, ніж універсально-

го (з більшою гуманітарною складовою). Можемо це пояснити тим, 

що сторінка ФБ «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та 

технології"»  зорієнтована на певний сегмент споживачів фахової ін-

формації. Зазвичай, це фахівці  галузі або студенти, які набувають ві-

дповідний фах. Яу свідчить наш аналіз, максимум зацікавленостей для 

універсальних ФБ-ресурсів настає на 10 років пізніше, ніж для техніч-

них.  
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