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У квітні 2018 року соціальна мережа Facebook.com стала єдиною 

соцмережею, що увійшла до ТОП-10 за популярністю серед інтернет-

сайтів в Україні. 

Якщо Ви хочете навчитися користуватися соціальною мережею 

Facebook (Фейсбук), то цей матеріал саме для Вас. 

Крім спілкування, в Facebook можна обмінюватися фотографіями, 

стежити за новинами, брати участь в їх обговоренні, об'єднуватися в групи 

за інтересами, слухати музику, грати та багато іншого. 

Характерна особливість Facebook в тому, що ця мережа міжнародна, 

доступна практично в кожному куточку землі. 

Facebook була створена ще в 2004 році і за цей час отримала 

можливість пошуку друзів за багатьма параметрами: за адресою 

електронної пошти, скайпу, через друзів друзів. 

Реєстрація в Facebook абсолютно безкоштовна і доступна, зараз в 

мережі спілкуються трохи більше одного мільярда людей. 

Створити сторінку організації, підприємства, установи зможе лише 

особа, яка має у Фейсбук особисту сторінку! 

Тому першим кроком буде створення особистої сторінки. 

 

 

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ В FACEBOOK 
 

Зареєструватися в Facebook можуть будь-які користувачі старші за 

13 років. Для цього потрібно мати доступ в Інтернет, знати адресу своєї 

електронної пошти і номер мобільного телефону. Сам процес реєстрації 

нескладний. Розглянемо його детальніше: 

1.1 У будь-якій пошуковій системі вводимо Facebook (Фейсбук). У 

переліку посилань, що відкрився, шукаємо потрібний за адресою, - 

https://www.facebook.com і переходимо по ній. 

 

1.2. Перше, що ми побачимо - вікно реєстрації (входу), в якому 

потрібно буде ввести свої дані. 
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Ім'я та прізвище можна писати 

українською, в подальшому вони автоматично 

будуть переведені на англійську мову. Пароль 

може бути будь-яким, але не менше 6 знаків і 

досить надійним. 

Адреса електронної пошти може 

використовуватися тільки один раз, тобто 

якщо хтось із вашої родини вже 

зареєстрований на Facebook до цієї адреси (або 

номером стільникового телефону), то ваша 

спроба буде відхилена. 

Вікно реєстрації зазвичай відразу відкривається українською мовою, 

але, якщо раптом станеться який-небудь збій, потрібну мову можна 

вибрати на мовній панелі внизу сторінки. 

Вам надійде код підтвердження на телефон. 

 

1.3. Тепер вам будуть запропоновані 4 кроки, що дозволяють відразу 

ж уточнити персональні дані, знайти можливих друзів, сформувати стрічку 

новин в залежності від своїх інтересів і доповнити створену сторінку 

фотографією, більш відомої під словом «аватарка». 

Крок 1. Пошук 

друзів за допомогою 

контактів електронної 

пошти і скайпу. 

Крок 2. 

Конкретизація особистої 

інформації: рідне місто, 

школа, ВНЗ, місце роботи. 

За введених даних 

пошукова система Facebook підбере можливих друзів. Чому можливих? 

Світ великий, і вам буде запропоновано знайти своїх знайомих серед 

величезної кількості людей, які могли жити з вами в одному місті, вчитися 

в школі з такою ж назвою або працювати в однойменній організації. 
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Крок 3. Вибір цікавих сторінок. Для цього потрібно мишкою 

виділити посилання, яке сподобалося і підтвердити натисканням кнопки 

«Зберегти і продовжити». Можна вибирати 

необмежену кількість сторінок, що вас 

зацікавили, всі новини по обраними темами 

будуть автоматично з'являтися в стрічці 

новин. 

Крок 4. Додавання фотографії (в тому 

числі і з веб-камери). 

Перераховані вище дії (кроки) можна 

пропустити і повернутися до них пізніше. 

 

1.4. Для завершення реєстрації вам потрібно зайти в свою 

електронну пошту. Там повинен бути лист - підтвердження з проханням 

перейти по посиланню. 

Іноді лист приходить відразу, буває, що через налаштування пошти 

він потрапляє в папку «Спам». Тому, якщо листа немає, спочатку 

пошукайте його там. 

Після цих нескладних дій реєстрація завершена і ви стали 

повноправним членом соціальної мережі Facebook. 

 

 

ІНТЕРФЕЙС FACEBOOK. НАВІГАЦІЯ ПО СТОРІНЦІ 

З головної сторінки можливий перехід до всіх основних 

можливостей Facebook. 

Верхня горизонтальна панель відкриває доступ до інформації і 

управління своїм обліковий записом. Зліва знаходяться кнопки швидкого 

доступу: «Запити в друзі», «Повідомлення», «Сповіщення». 

Головна панель 

 

У випадку появи нової інформації поруч з цими кнопками 

з'являються цифри, що оповіщають, скільки нових подій, що стосуються 

власника облікового запису, з'явилося в мережі. 
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В правому куті на цій же панелі знаходяться кнопки: «Знайти 

друзів», «Головна», «Швидкі настройки конфіденційності» і 

«Налаштування конфіденційності та інструменти». 

Так як Facebook неодноразово звинувачували в порушенні 

конфіденційності користувачів, його розробники запропонували 

можливість змінювати налаштування доступу до інформації, а саме 

вибирати, хто може бачити ваші матеріали. Тут же можна перейти до 

налаштувань облікового запису, що дозволяє змінити особисті дані 

(наприклад, прізвище) і вийти зі своєї сторінки. 

Конфіденційність - налаштування 

доступу до сторінки. 

Для того, щоб поміняти ім'я або 

прізвище, потрібно зробити наступне: 

Вибрати Налаштування 

конфіденційності та інструменти / 

Налаштування облікового запису / 

Загальні настройки обліковий запис, 

потім в потрібному полі натиснути 

«Редагувати» 

У вікні змінити особисті дані, 

ввести свій пароль для Facebook і зберегти зміни. 

 

Ліва вертикальна панель потрібна для 

швидкого переходу до повідомлень, музики, ігор і 

т.д., а також побачити, хто з друзів тобі підморгнув. 

 

У правій вертикальній панелі зібрані аватарки 

можливих друзів. Натиснувши на хрестик у 

верхньому правому куті непотрібне фото можна 

видалити (через пару секунд на його місці з'явиться 

нова аватарка), а вибравши напис «Додати в друзі» - 

одним рухом відправити пропозицію про дружбу. 

Панель зліва, - 

для швидкого доступу  
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ЯК ДОДАТИ ДРУЗІВ В FACEBOOK 
 

Розглянемо кілька способів, що дозволяють знайти або імпортувати 

друзів в Facebook. 

3.1. На прізвище (ім'я одного). Для цього вводимо дані в пошукове 

вікно у верхній горизонтальній панелі. 

Пошукове вікно працює за 

принципом «Гугл»: виводить 

найбільш популярні результати по 

введеному запиту. Якщо серед них 

потрібну людину немає, натискаємо 

«Показати більше результатів». При 

необхідності можна створити 

фільтр, який дозволить уточнити 

дані і прибрати зайві результати. 

Пошук друзів 

 

3.2. За адресами електронної пошти, імені в скайпі. Для цього 

вибираємо «Знайти друзів» на верхній горизонтальній панелі (або в лівій 

вертикальній панелі), вводимо дані (для поштової скриньки - електронна 

адреса та пароль електронної пошти, для скайпу - ім'я та пароль в Skype.). 

Через деякий час Facebook витягне всі контакти, і вам залишиться додати 

друзів, якщо вони вже зареєстровані в Facebook, і запросити друзів, якщо 

вони ще не зареєстровані. 
 

3.3. Через «Інші інструменти», що дозволяють завантажити файл з 

контактами друзів, послати індивідуальне запрошення на адресу 

електронної пошти або номером мобільного телефону одного, через 

зазначені при реєстрації дані (школа, ВНЗ, місце роботи). 
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ЯК ВИДАЛИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС В FACEBOOK 
 

У Facebook можна тимчасово заблокувати свій обліковий запис або 

видалити його назавжди. У першому випадку ваша сторінка буде 

деактивована (тобто її нікому не буде видно) до тих пір, поки ви знову НЕ 

зайдете на неї. Після цього вона автоматично повернеться до всіх тих 

налаштувань, які були до деактивації, збереже контакти, фотографії, 

листування і т.д. У другому випадку сторінка буде видалена назовсім, 

пароль і логін визнані недійсними, а повторний вхід можливий тільки через 

нову реєстрацію. 

4.1. Як видалити обліковий запис в 

Facebook. 

Для цього вибираємо «Швидкі 

налаштування конфіденційності» та 

«Інструменти для керування вашою 

конфіденційністю та безпекою у Facebook», 

«ваша інформація у Facebook» / «Видалення 

облікового запису та інформації» / «Видалення 

облікового запису без можливості відновлення». 

Після цього потрібно перейти на свою 

сторінку в Facebook і підтвердити видалення. 

Повністю вся інформація про вашу сторінку буде 

видалена через 14 днів. Якщо протягом цього 

часу ви зайдете в Facebook, відбудеться автоматичне скасування видалення 

і обліковий запис відновиться.  
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ЯК СТВОРИТИ СТОРІНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В FACEBOOK 
 

Сторінки дозволяють компаніям, брендам, організаціям і публічним 

особам ділитися новинами і спілкуватися з людьми. Як і профілі, Сторінки 

можна індивідуально налаштовувати, публікуючи на них новини, заходи і 

т. Люди, які поставили Сторінці позначку «Подобається» або підписалися 

на неї, можуть отримувати оновлення в Стрічці новин. 

Щоб створити Сторінку, перейдіть на 

http://www.facebook.com/pages/create  

 

Натисніть, щоб вибрати тип «Сторінки». 

Введіть необхідну інформацію. 

Натисніть «Продовжити» та дотримуйтесь інструкцій на екрані 

 

Примітка. Будь-який користувач може створити Сторінку, але 

Сторінку для організації, компанії, бренду або публічній особі може 

створити тільки офіційний представник. 

http://www.facebook.com/pages/create
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З’являється нова вкладка. 

В полі «Назва » Пишемо назву точну назву вашої бібліотеки. 
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В полі «Категорія» пишемо бібліотека і з меню, яке одразу випаде, 

обираємо «Бібліотека». 
 

 

Натискаємо «Продовжити». Заповнюємо наступні поля. 

 

В полі «Адреса», де вказується назва міста, селища, села можуть 

виникнути проблеми. 
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Тому з випадаючого меню треба вибрати «Kharkov. Ukrainе 

продовжити далі. 

 

Тепер починаємо оформлювати безпосередньо сторінку.  
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Завантажуємо світлину бібліотеки з комп’ютера. 

 

Далі оформлюємо за таким самим принципом фото обкладинки. 

 

Додаємо обкладинку. Натискаємо «Зберегти». 
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Далі починаємо розглядати рядки меню і натискаємо «Статистика». 

Тут ми можемо побачити всі дії, які відбуваються на сторінці. 

 

Далі заходимо на вкладку «Налаштування», Роздивляємось першу 

вкладку «Видимість сторінки». Заходимо в «Редагувати». Якщо ви ще не 

готові до публікування сторінки на Фейсбук то обираєте «Сторінку знято 

з публікації» і потім «Зберегти зміни». В цьому випадку сторінку не буде 

оприлюднено на широкий загал. 
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ЯК СТВОРИТИ ПУБЛІКАЦІЮ НА СТОРІНЦІ 
 

Для цього заходимо до вкладки дописи в лівому стовпчику. Там де 

нам пропонується написати допис пишемо свою інформацію. 
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Додаємо світлини. 1. Обираємо «Додати фото». 2. Обираємо 

потрібну нам світлину. 3. Натискаємо «Відкрити». Світлина 

завантажується. 

 

 

  

1 

2 

3 
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Додаємо ще кілька світлин. 

 

 

Далі натискаємо «Поширити» і отримуємо інформацію на сторінці. 
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8 ПОРАД БІБЛІОТЕКАМ, ЯКІ ВИРІШИЛИ ПРАЦЮВАТИ В 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

1. Поставтеся до цієї справи як до проекту, з цілями і завданнями, 

термінами і етапами, керівниками і відповідальними. 

2. Визначте аудиторію. Складіть план: що і кому ви хочете розповісти. 

3. Працюйте в стилі ЗМІ. Вам потрібні хороші тексти, хороші фото і 

форматний випуск матеріалів. Не забувайте, що контент в соціальних 

медіа - це привід для бесіди. Намагайтеся створювати тексти, що 

мають на увазі дискусії в коментарях. Пишіть чітко і просто, щоб було 

легко розібратися недосвідченому читачеві. 

4. Любіть ваших читачів. Придумайте власний стиль. Вони зможуть 

натиснути кнопку «Мені подобається», що приверне їх друзів 

(безкоштовна реклама). Приводом можуть стати цікаві фото заходів, 

інтерв'ю з відомими людьми, конкурси тощо. 

5. Публікуйте звіти про заходи. Перетворіть вашу сторінку в фан-клуб. 

Намагайтеся відзначати імена учасників на фото, що може бути ще 

одним способом залучення «Друзів». 

6. Дозвольте читачам впливати на бібліотеку. Запропонуйте своїм 

користувачам вибрати, кого з відомих людей запросити на наступну 

зустріч. 

7. Дайте можливість обговорювати вас. Не бійтеся критики, це 

нормально. 

8. Експериментуйте. У соціальних мережах все стрімко оновлюється. 

Незмінно одне: люди підтримують цікаві проекти. 

 

За цим посиланням ви зможете найти корисні поради стосовно 

просування вашої сторінки в соціальних мережах: 

Як просуватися в Facebook: повний покроковий гайд по розкрутці 

сторінки [Електронний ресурс] // Все для рекрутингу новачків. – Режим 

доступу : http://rekroot-ori.blogspot.com/2016/03/facebook.html. – Назва з 

екрана. – Дата публікації : 02.03.2019. – Дата звернення : 07.06.2019. 
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