
Анкета 2020  
 

Нам цікава Ваша думка 



В опитуванні прийняло участь 404 студенти, з 
яких: 

61 

34 

30 

68 

57 

6 

14 

65 

Інші 

Фізичного виховання і спорту факультет 

Фізико-математичний факультет 

Соціально-психологічний факультет 

Природничий факультет 

Історичний факультет 

ННІ філології та журналістики 

ННІ педагогіки 



7,8% 

21,7% 

54,3% 

16,2% 1-2 рази на 

тиждень 

1-2 рази на місяць 

2-3 рази за семестр 

ніколи не відвідую 

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку 
університету (фізично або віртуально): 



3,1% 

6,7% 

18,8% 

73,7% 

11,9% 

28,9% 

Інше 

Інтернет 

Самостійний пошук в каталозі 

Рекомендації викладачів 

Консультації бібліотекаря 

Навчальні програми 

З яких джерел Ви дізнаєтесь про 
необхідну літературу для навчання? 



32,8% 

67,2% 

Так Ні 

Чи користуєтесь Ви послугами 
бібліографа? 



26,4% 

6,5% 
66,2% 

0,9% 

За допомогою 

бібліотекаря 

За допомогою 

електронного каталогу 

В інтернеті 

Усі вище перераховані 

Який спосіб пошуку літератури є для 
Вас найзручнішим? 



Можливість скрасити дозвілля 

Спосіб розвитку особистості 

Спосіб отримання інформації 

Науково-дослідна робота 

Необхідна умова навчання 

30,7% 

62,8% 

61,6% 

19,1% 

37,7% 

Яку роль відіграє читання у Вашому 
житті? 



На заняттях викладач відзначив, що 

рекомендована література є в бібліотеці 

Не знайшли необхідну літературу в книгарнях 

Не знайшли необхідну інформацію в Інтернеті 

Вважаєте її найдостовірним джерелом 

інформації 

59,2% 

7,3% 

52,4% 

23,3% 

До бібліотеки Ви звертаєтесь 
тому, що: 



Мета відвідування бібліотеки - 
найчастіше: 

5,8% 

6,5% 

12,4% 

19,1% 

71,3% 

Інше 

Відвідування заходів 

Робота на комп’ютері 

Відвідування читального залу 

Отримання літератури додому 



Поєднання всіх ресурсів 

Періодичні видання 

Наукові видання 

Художні видання 

Навчальна література 

37,6% 

8,4% 

28,2% 

26,4% 

49% 

Які ресурси бібліотеки для Вас є 
найбільш важливі: 



40,7% 

50,1% 

2,3% 
6,9% 

Інтернет 

Друковані видання 

(книги, журнали тощо) 

Електронний каталог 

Електронна бібліотека 

До яких джерел інформації в 
бібліотеці Ви звертаєтеся частіше: 



Мені байдуже 

Не знаю графіку роботи 

Ні, починати пізніше зранку, працювати 

довше ввечері 

Ні, ввечері не достатньо часу після пар 

Ні, обідня перерва не співпадає з 

розкладом занять 

Так 

12,6% 

15,4% 

2,5% 

3% 

14,4% 

59,3% 

Чи зручний для Вас графік роботи 
бібліотеки університету? 



8,8% 

22,9% 

26,5% 

51% 

44,3% 

17,8% 

57,2% 

Система інформації про послуги, що надаються 

бібліотекою 

Оперативність обслуговування 

Можливість доступу в інтернет 

Можливість отримати літературу додому 

Наявність потрібної літератури: книги, газети і 

журнали 

Пошук інформації по каталогам і картотеками 

Ставлення працівників бібліотеки до читачів 

Що Вам подобається в роботі 
бібліотеки? 



39,2% 

24,2% 

13,6% 

16,8% 

3,5% 2,7% 
Покращити повноту комплектування 

(більше нових книг) 

Розширити сервісні послуги (ксерокс, 

сканер, принтер тощо ) 

Збільшити кількість комп’ютерів 

(доступ до електронних носіїв 

інформації) 

Відкритий доступ до всіх видів носіїв 

інформації (книг, журналів) 

Підвищити культуру обслуговування 

Нічого 

Які зміни потрібно впровадити для Вашого 
комфортного перебування у бібліотеці? 



59,4% 16,6% 

23,9% 

Друковану 

Електронну 

Важко сказати 

Якби Вам запропонували вибір між 
електронною і друкованою книгою, 
що б Ви вибрали? 



50,4% 
43,5% 

6,1% 
А (A1-A2) - 

елементарний рівень 

В (B1-B2) - незалежний 

(середній)рівень, 

самостійне володіння 

С (С1-С2) - досвічений 

користувач(вільне 

володіння) 

Вкажіть ступінь володіння іноземною 
мовою: 



Чи використовуєте Ви інформацію 
для навчальної (науково-дослідної) 
роботи з наукових баз даних: 

Інші 

Ні 

А що це? 

Index Copernicus

Scopus

Web of Science

5,4% 

2,5% 

54,9% 

6,5% 

13,2% 

26,5% 



Книжки - це колодязь живильної 
роси для всього народу. А мені моя 
бібліотека - справді ліки на оспалий 

розум.  

Презентацію підготував бібліотекар 
Андріанов Сергій 

М. Шудря 


