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Феномен соціальних мереж можна продемонструвати на теорії: 

а) чотирьох рукостискань; 

б) п’яти рукостискань; 

в) шести рукостискань; 

г) семи рукостискань. 

 

Теорія шести рукостискань трансформувалася в теорію: 

а) трьох кліків; 

б) чотирьох кліків; 

в) п’яти кліків; 

г) шести кліків. 

 

Тип спеціалізації соціальних мереж: 

а) мікроблог; 

б) спілкування; 

в) фотографії/відео; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Якого типу спеціалізації соціальних мереж не існує: 

а) мікроблог; 

б) листування; 

в) спілкування; 

г) фотографії/відео. 

 

Яку соціальну мережу створив Марк Цукерберг? 

а) Facebook 

б) Twitter 

в) Instagram 

г) Google + 

 

Яка соціальна мережа призначена для мікроблогів? 

а) Facebook 

б) Twitter 

в) Instagram 

г) Google + 

 

Яка соціальна мережа призначена для обміну фотографіями та  короткими 

відео? 

а) Facebook 

б) Twitter 

в) Instagram 

г) Google + 

 

Спілкування у соціальних мережах може відбуватися у форматі: 

а) Діалогу; 



б) Чату; 

в) Коментування; 

г) Всі відповіді правильні. 

 

До функціоналу соціальних мереж не відноситься: 

а) Додаткові сервіси; 

б) Створення облікового запису; 

в) Інтеграція; 

г) Обмін медіафайлами; 

 

Який тип користувачів соціальних мереж постійно прагнуть ділититися 

своєю думкою щодо контенту всередині соціальної мережі і подій поза нею 

а) Активні доброзичливці; 

б) Вирішувачі проблем; 

в) Коментатори; 

г) Дослідники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж вивчають вплив користувачів із 

рівним статусом одне на одного; прагнуть отримати глибоке розуміння 

думок друзів і співрозмовників. 

а) Активні доброзичливці; 

б) Вирішувачі проблем; 

в) Коментатори; 

г) Дослідники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж демонструє безкорисливу добру 

поведінку в мережі та поза межами її. 

а) Активні доброзичливці; 

б) Вирішувачі проблем; 

в) Коментатори; 

г) Дослідники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж шукають корисну інформацію 

(відповіді на запитання) і діляться нею чи описують свій досвід 

а) Активні доброзичливці; 

б) Вирішувачі проблем; 

в) Коментатори; 

г) Дослідники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж беруть участь у розмовах, активно 

дописують запитання в контексті дискусії та відповідають на поставлені 

іншими користувачами запитання 

а) Співрозмовники; 

б) Куратори; 

в) Мовники; 



г) Виробники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж шукають і діляться лише тією 

інформацією, що проходить через фільтр «цікавить мене та водночас 

сподобається моїм друзям» 

а) Співрозмовники; 

б) Куратори; 

в) Мовники; 

г) Виробники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж «еліта онлайну», генератори 

відносно великої кількості оригінального контенту у різних мережах 

а) Співрозмовники; 

б) Куратори; 

в) Мовники; 

г) Виробники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж є здебільшого односторонні 

поширювачі інформації, які навмисно чи ненавмисно передають її 

пов’язаним користувачам мережі без залучення їх до дискусії щодо свого 

контенту 

а) Співрозмовники; 

б) Куратори; 

в) Мовники; 

г) Виробники. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж створюють сторінки, присвячені 

маркетинговим ідеям, продуктам та послугам в межах чи поза межами свого 

портфоліо 

а) Маркетологи; 

б) Веб-зірки; 

в) Селф-промоутери; 

г) Егокастери. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж − особи, які здобули певний рівень 

мережевої популярності і відомість, мають певний рівень впізнаваності 

а) Маркетологи; 

б) Веб-зірки; 

в) Селф-промоутери; 

г) Егокастери. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж приховують своїх намірів 

використовувати соцмережу як місце трансляції своїх досягнень та 

анонсування подій за своєї участі. 

а) Маркетологи; 



б) Веб-зірки; 

в) Селф-промоутери; 

г) Егокастери. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж − неактивні користувачі, які не 

оновлюють свої блоги і не заповнюють профайли. 

а) Маркетологи; 

б) Веб-зірки; 

в) Селф-промоутери; 

г) Спостерігачі. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж використовують різні профілі задля 

досягнення своїх цілей. 

а) Маркетологи; 

б) Кар’єристи; 

в) Спостерігачі; 

г) Егокастери. 

 

Який тип користувачів соціальних мереж «позичають» результат праці інших 

людей і використовують його майже виключно заради просування своєї 

справи. 

а) Спамери; 

б) Кар’єристи; 

в) Спостерігачі; 

г) Лічери. 
 
 
 

 

 

 

 

Продовжити перегляд  

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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