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Кількість підписників сторінок РЦ ОСББ 
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Динаміка кількості підписників 
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Динаміка кількості підписників 
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Робота над помилками 

Дотримуйтеся «гігієни» своєї сторінки. Не бійтеся 

видаляти рекламні повідомлення, розміщені без 

вашої згоди. 

 

Позначайте друзів та «лідерів думок» у ваших 

повідомленнях. 

 

Створюйте опитування. Обирайте актуальні теми. 

Кількість охочих проголосувати збільшиться, і 

з'явиться можливість подискутувати. 
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Робота над помилками 
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Робота над помилками 

Не бійтеся повторюватися. Якщо ви виклали 

цікаву інформацію, але вона не дала бажаного 

діалогу чи реакції, спробуйте змінити форму її 

подання та викладіть пізніше. 

 

Просіть своїх друзів ділитися вашими 

повідомленнями або натискати «Мені подобається».  
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Про що варто пам’ятати 
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У вкладенні з повідомленнями  

існує кілька папок. 



Про що варто пам’ятати 

Цікаві посилання можна зберігати й читати згодом 
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Про що варто пам’ятати 

Заголовки та описи матеріалів можна змінювати 

 



Що ще варто знати 

 Напішить «randos at (назва компанії, школи, 

університету)» в пошуковому рядку і побачите 

список колег або однокласників, із якими ви ще не 

є друзями. 

 

 За посиланням http://facebook.com/friends/organize  

можна відредагувати список людей, чиї новини 

вам нецікаві. Facebook запропонує користувачів, із 

якими ви не спілкувалися останнім часом або 

взагалі, щоб не показувати їхні новини у вашій 

стрічці. 
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Що ще варто знати 

 Facebook дозволяє приховати публікацію від 

певної людини або показати її певній групі осіб.  

 

Для цього після написання посту потрібно обрати 

«налаштування» і ввести ім'я того, хто не повинен 

побачити вашу запис або того, хто має.  
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Що ще варто знати 
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Нові можливості. Facebook Live 

Для чого? 

За допомогою Facebook Live ви можете проводити 

прямі трансляції будь-якої події, спілкуватися зі 

своєю аудиторією, відповідати на запитання в 

режимі реального часу. 

 

Хто може скористатися? 

Будь-який користувач пристрою (телефон, планшет) 

на платформах Android та iOS. 
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Як це виглядає? 
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Нові можливості. Facebook Live 
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Як дізнатися, що ви онлайн? 

У верхньому лівому куті з’явиться відповідний 

червоний значок. Поруч із ним буде зображене 

слово Live та кількість глядачів трансляції. 

 

Що буде з відео після закінчення трансляції? 

Відео буде опубліковане на вашій сторінці. Ті, хто 

пропустив трансляцію, зможуть переглянути її 

пізніше. Ви завжди можете видалити відео, як і будь-

яке повідомлення. 



Нові можливості. Facebook Live 
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Чи є якісь обмеження для відеотрансляції? 

 

1. Стабільний інтернет-зв’язок (Wi-Fi). 

2. Тривалість – до 90 хвилин. 

3. Контент має відповідати правилам Facebook (не 

містити нецензурної лексики, сцен насилля тощо). 

 

 



Дякую за увагу! 
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