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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СТОРІНОК ФЕЙСБУКУ11
Анотація. Останнім часом глобальний інформаційно-освітній
простір постійно та інтенсивно збагачується новими явищами та
формами їх уявлення, що вимагає осмислення та аналізу. Автори
статті обрали певний сегмент мережі Facebook та відстежили невелику частину цього глобального явища.
Перші роботи, в яких було представлено контент-аналіз окремих інформаційно-освітніх сторінок Facebook, викликали інтерес
громадськості, спонукавши авторів статті провести їх порівняльний
(компаративний) аналіз, який використовується при вивченні суміжAdamia, Z., Onkovуch, G., Biletsky, V., Onkovуch, A. (2022) COMPARATIVE ANALYSIS
OF FACEBOOK INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL PAGES STATISTICS //
International ScientificPedagogical Organization of Philologists “ WEST-EAST ” (ISPOP).
Scientific Journal WEST-EAST. Tbilisi, Georgia : Publishing House “Universal”, Vol. 7 N1
(March, 2022). pp. 5-19. doi: https://doi.org/10.33739/2587-5434-2022-7-1-9-19 (україномовна
версія друкується вперше)
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них об'єктів та явищ. Слід зазначити, що всі освітні сторінки в
Facebook професійно орієнтованими та служать для розвитку професійної та медіаінформаційної компетентності зацікавленої освітньої спільноти. У цьому дослідженні для порівняння представлені
статистичні дані двох авторських різнотематичних сторінок ФБ:
"Медіашкола професора Ганни Онкович та "Освіта за спеціальністю
"Нафтогазова інженерія та технології"". Кожна сторінка має статистичні дані, які постійно автоматично оновлюються.
Таким чином, порівняльний аналіз інформаційно-освітніх сторінок Facebook дає можливість отримання різнобічної інформації, яка
може бути корисною у процесах моніторингу та регулювання інформаційних потоків, зокрема, професійної інформації. Подібну технологію можна використовувати на заняттях зі студентами при вивченні медіаосвтінх спецкурсів.
Ключові слова: інформаційно-освітній простір, мережа Facebook, медіаосвітні технології, медіадидактика, медіакомпетентність, контент-аналіз, порівняльний аналіз, інформаційний потік.
Постановка проблеми. Останнім часом інформаційно-освітній
простір постійно й інтенсивно збагачується новими явищами та формами їх донесення, котрі потребують осмислення й аналізу. Цей процес настільки бурхливий, що встигнути за ним майже неможливо. Ми
обрали певний сегмент в мережі Фейсбук і впродовж кількох місяців
намагалися відстежити хоча б незначну часточку цього глобального
явища [1, 5, 10, 12]. Для прикладу привернемо увагу читачів до публікацій з медіадидактики та її відгалужень [2, 3, 6, 9, 24].
Огляд літератури. Аргументом «за» використання медіаджерел
є їхня доступність для студента та викладача. Такий вид навчальної
діяльності не лише має пізнавальний аспект, але й мотиваційно–
інтелектуально пошуковий, розвиває медіаграмотність, формує медіа
компетентність, котра є ключовою компетенцію сучасного фахівця.
Проте це далеко не повні характеристики можливостей досліджень,
котрі потребують розширення. Наразі ми не аналізуємо даний контекст з позицій соціальних комунікацій, оскільки прагнемо з’ясувати,
як можливості різних аналітичних методів сприяють успішності використання новітніх медіаджерел в освітньому просторі. В даній статті
зупинимося на контент-аналізі.
Перші роботи, де представлено контент-аналіз окремих інформаційно-освітніх сторінок Фейсбуку [4, 5, 8], викликали зацікавлення
громадськості, що спонукало нас провести їх компаративний
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(порівняльний) аналіз, який застосовують при вивченні споріднених
предметів і явищ. Зазначимо, що всі освітні сторінки у Фейсбуці професійно-орієнтовані, слугують розвиткові фахової і медікомпетентностей зацікавленого освітнього загалу[19, 22, 23].
Ми робили спроби порівнювати засобами контент-аналізу тематичні сторінки, котрі створені або модеруються авторамиадміністраторами [3-6]. У даному дослідженні для порівняння представляємо статистичні дані двох авторських різнотематичних ФБсторінок: «Медіашкола професора Ганни Онкович» (створено 16 листопада
2015
р.,
зареєстровано
2000
учасників,
URL:
https://www.facebook.com/groups/898909013519964/about ) та «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» (створено
27 грудня 2017 р. зареєстровано 1200 учасників, URL:
https://www.facebook.com/groups/145315129579851/about ).
Їх ведуть професори Г.В.Онкович з кафедри української та латинської мов Київського медичного університету, де впроваджено спецкурс «Професійно-орієнтована медіаосвіта», і В.С.Білецький, професор кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату» Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Статичні дані має кожна сторінка, котрі автоматично і постійно оновлюються.
Основна частина.
Статистика нових дописів і переглядів.
Сторінку «Медіашкола професора Ганни Онкович» за 60 днів (з 9
грудня 2021 р. – 7 лютого 2022 р.) переглянули 9656 читачів проти
10 254 читачів у порівнянні з попереднім 60-денним періодом (рис. 1).
За цей же період опубліковано 226 дописів проти 262 дописів і коментарів у порівнянні з попереднім 60-денним періодом. Деяке зменшення активності користувачів пояснюється, очевидно, новорічними та
релігійними святами.
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Рис. 1. Статистика дописів і переглядів ФБ-сторінки «Медіашкола
професора Ганни Онкович» за 60 днів (9 грудня 2021 р. – 7 лютого
2022 р.)
Сторінку «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» за цей же період переглянули 6931 проти 7013 читачів за
попередні 2 місяці (рис. 2). За цей же час опубліковано 100 дописів і
коментарів проти 52 дописів і коментарів у порівнянні з попереднім
60-денним періодом. Тобто, на активності користувачів цей «новорічно-різдвяний» період позначився негативно, а на активності дописувачів – дуже позитивно (дописів стало вдвічі більше).
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Рис. 2. Статистика дописів і переглядів ФБ-сторінки «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» за 60 днів з 9 грудня
2021 р. до 7 лютого 2022 р.
Порівняння статистик обох порівнюваних ФБ-сторінок показує,
що обидві вони дещо втратили кількість переглядів у порівнянні з попереднім 60-денним періодом. При цьому на обох сторінках спостерігається деяке зменшення переглядів у період перед і під час Різдва
Христового за григоріанським календарем (особливо у користувачів
ФБ-сторінки «Медіашкола професора Ганни Онкович»). Разом з тим,
за юліанським календарем такого зменшення не спостерігається.
Кількість переглядів на цих ФБ-сторінках пропорційна кількості
нових дописів:
• 100 нових дописів – 6931 нових переглядів;
• 226 дописів – 9656 переглядів.
Разом з тим, якщо порівняти з попереднім терміном 60 днів:
•
52 нових дописи – 7013 нових переглядів;
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•
262 дописи – 10 254 переглядів.
то легко простежується непропорційність цих даних в середині груп
(наприклад, у групі «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія
та технології"» стало менше переглядів, але вдвічі більше дописів).
Таке явище потребує додаткового вивчення, але, очевидно пов’язане
зі специфічним і відмінним від користувачів ФБ-сторінки «Медіашкола професора Ганни Онкович» графіком зайнятості.
Статистика постів, коментарів і реакцій
Аналіз статистики постів, коментарів і реакцій у досліджуваних
ФБ-сторінках (рис. 3 і 4) показує кореляцію зі статистикою дописів і
переглядів (рис. 1 і 2).
Так, на рис. 3 чітко видно «провал» постів, коментарів і реакцій
ФБ-сторінки «Медіашкола професора Ганни Онкович» у період перед
і під час Різдва Христового за григоріанським календарями, що цілком
відповідає частковому «провалу» переглядів у цей період (рис. 1).

Рис. 3. Статистика постів, коментарів і реакцій ФБ-сторінки «Медіашкола професора Ганни Онкович» за 60 днів (10 грудня 2021 р. –7
лютого 2022 р.)
На ФБ-сторінці «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія
та технології"» такий «провал» спостерігається у дещо зміщеному вигляді (на 2-3 дні), що можна пояснити графіком навчального процесу
у студентів нафтогазового профілю, який практично не припинявся
(призупинення в Україні тільки на 1 день – Різдва Христового), в той
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час як медіасторінка професора Ганни Онкович не прив’язана до конкретного фаху, є більш загальною і просвітницькою. Відтак її користувачі, до того ж – переважно гуманітарії, у цей час, очевидно, переймалися святковими справами.

Рис. 4. Статистика постів, коментарів і реакцій ФБ-сторінки «Освіта
за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» за 60 днів (10
грудня 2021 р. – 7 лютого 2022 р.)
Дуже промовистою є і зведена статистика, показана в табл. 1.
Таблиця 1. Зведена статистика ФБ-сторінок «Медіашкола професора
Ганни Онкович» та «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія
та технології"» за 60 днів (9-10 грудня 2021 р. – 7 лютого 2022 р.)
Показник / ФБсторінка
«Медіашкола професора Ганни Онкович»
«Освіта за спеціальністю "Нафтогазова
інженерія та технології"»

Перегляди Дописи Пости Коментарі Реакції
9656

226

423

116

1079

6931

100

65

14

238
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Значно менші показники ФБ-сторінки «Освіта за спеціальністю
"Нафтогазова інженерія та технології"», очевидно, пояснюються її вузьким профілем, спеціалізованістю тематики на сторінці, яка цікавить
переважно фахівців нафтогазової галузі.
Разом з тим, навіть на цій сторінці спостерігаються цікаві явища,
які ілюструє «пік» на рис. 4 – від 19 грудня. Цій даті відповідає пост,
котрий викликав підвищений інтерес, а саме – пост про вихід друком
книги «Україна. 30 років незалежності». Стислий довідник / За ред. д.
і. н., проф. Киридон А. М. Київ: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2021. 536 с. Цікаво, що цим дописом за 60
днів охоплено понад 4400 користувачів професійно-орієнтованої спільноти на сторінці ФБ. Це значно більше числа зареєстрованих на
сторінці "Нафтогазова інженерія та технології"» (1200 читачів), що
свідчить про високу міжсторінкову мобільність і універсальність певного кола читачів ФБ, а також про те, що кількість зареєстрованих на
ФБ-сторінці користувачів значно менша реальному інтересу до сторінки. Ми проаналізували цю сторінку за попередній період і виявили
ще одну аномалію – за попередній 60-денний період пост про «Гірничу енциклопедію» набрав 4600 відвідувань. Таким чином, як виявилося, ФБ-сторінкою «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія
та технології"» цікавляться майже в 4 рази більше користувачів, ніж
на ній зареєстровано.
Доцільно простежити присутність на сторінках ФБ-спільноти
представників різних країн і українських міст (представлено по 10 перших позицій). За кількістю користувачів обох порівнюваних ФБсторінок країна-лідер – Україна. Але далі простежуються їх дуже контрастні відмінності.
Географія користувачів ФБ-сторінки «Медіашкола професора
Ганни Онкович» охоплює всі регіони України при беззаперечному лідерстві Києва (539 користувачів) обласні центри – по 30-100 користувачів. Зовсім інша географія користувачів ФБ-сторінки «Освіта за
спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"» – вона охоплює, головним чином, нафтогазопромислові регіони України, лідери –
Полтава (262 користувача), Київ (112), Івано-Франківськ (89) і Харків
(82).
Що стосується іноземних користувачів порівнюваних ФБсторінок, то їх у сотні разів менше, ніж українських. При цьому порівняно універсальна тематика ФБ-сторінки «Медіашкола професора
Ганни Онкович» все ж у 2-3 рази більше зацікавлює іноземного корис150

тувача, ніж тематика спеціалізованої ФБ-сторінки «Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"».
«Медіашкола професора Ганни Онкович»

«Освіта за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології"»
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Висновки.
Отже, компаративний аналіз інформаційно-освітніх сторінок Фейсбуку надає можливості отримання різнобічної інформації, яка може бути
корисна в процесах моніторингу і регулювання інформаційних потоків, зокрема, фахової інформації.
Подібну технологію можна використовувати на заняттях зі студентами при вивченні медіаосвтінх спецкурсів.
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Вступ. Сучасний навчальний процес важко уявити без використання інтернет-джерел. Ми вже не раз наголошували, що медіаінформаційна грамотність стала ключовою ознакою фаховості спеціаліста
[1, 2, 3]. Вона успішно розвивається завдяки медіаосвітнім технологіям. Їх об’єднує відносно нове поняття медіадидактика, котра успішно
розвивається в різних аспектах і на різних рівнях функціонування медіапедагогіки в руслі медіаосвіти Медіадидактика – це новітня галузь
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