


Соціологічне дослідження

Мета - виявити  структуру 
інформаційних запитів 

читачів та ступінь їх 
задоволення.

Об’єктом дослідження обрано 
342 студента різних напрямів 
підготовки та років навчання.



1. Який із комп’ютерних пристроїв Ви 
використовуєте під час навчання?

Смартфон - 59%

Ноутбук (нетбук) -
31%

Планшет - 4%

Стаціонарний комп’ютер - 6%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4



Продажи

5.9

3.1

0.4

0.6



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		5.9

		Кв. 2		3.1

		Кв. 3		0.4

		Кв. 4		0.6

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







2. Чи маєте Ви доступ до мережі 
Інтернет?

Так, постійно - 97%

Тільки тоді, коли знаходжусь дома - 3%Ні – 0 %


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3



Продажи

9.7

0.3

0



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		9.7

		Кв. 2		0.3

		Кв. 3		0

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







3. Чи любите Ви читати?

Так  - 44%

Ні  - 7%

Іноді  - 49%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4



Продажи

4.4

0.7

4.9



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		4.4

		Кв. 2		0.7

		Кв. 3		4.9

		Кв. 4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







4. Якій книзі Ви надаєте перевагу?

Електронній  - 25%Паперовій   - 75%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4



Продажи

2.5

7.5



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		2.5

		Кв. 2		7.5

		Кв. 3

		Кв. 4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







5. Що зазвичай Ви читаєте в 
електронному вигляді?

Художня 
література - 46%

Медична 
література  - 41%

Журнали газети - 13%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4



Продажи

4.6

4.1

1.3



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		4.6

		Кв. 2		4.1

		Кв. 3		1.3

		Кв. 4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







6. Ви користуєтесь нашою бібліотекою?

Щодня  - 2%

Раз на тиждень  - 7%

Кілька разів на 
тиждень  - 9%

Під час сесії  - 28%

Щомісяця  - 16 %

Користуюсь 
іншою 

бібліотекою  - 2%

Майже не 
відвідую - 36%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		1.6

		0.2

		0

		3.6



Продажи

0.2

0.7

0.9

2.8



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		0.2

		Кв. 2		0.7

		Кв. 3		0.9

		Кв. 4		2.8

				1.6

				0.2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

				3.6







7. Мотиви звернення до бібліотеки?

Одержання 
книг, 

необхідних 
для навчання -

50%

Пошук необхідної 
інформації - 18%

Збір матеріалів для 
наукової 

(магістерської) 
роботи - 4%

Виконання 
рефератів - 4%

Підготовка до 
семінарських 
(практичних) 
занять - 12%

Підготовка до 
конференції, написання 

доповідей  - 3%

Написання контрольних 
робіт  - 5% Ознайомлення з новинками 

літератури - 4%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		1.2

		0.3

		0

		0.5

		0.4



Продажи

5

1.8

0.4

0.4



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		5

		Кв. 2		1.8

		Кв. 3		0.4

		Кв. 4		0.4

				1.2

				0.3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

				0.5

				0.4







8. Як часто Ви отримуєте відмови?

Часто  - 1%

Інколи  - 21%

Ніколи  - 78%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4



Продажи

0.1

2.1

7.8



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		0.1

		Кв. 2		2.1

		Кв. 3		7.8

		Кв. 4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







9. Чи задоволені Ви складом фонду 
бібліотеки? 

Задоволені - 76%Не задоволені - 24%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3



Продажи

7.6

2.4

0



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		7.6

		Кв. 2		2.4

		Кв. 3		0

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







10. Якщо не задоволені, вкажіть 
причини

Фонд бібліотеки 
застарілий, мало видань 

2014 - 2019 р.р. - 23%

Не вистачає 
потрібних книг - 46%

Немає багатьох 
книг, 

рекомендованих 
викладачем -

23%

Недостатній фонд 
галузевих та професійних 
періодичних видань - 8% 


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		0



Продажи

2.3

4.6

2.3

0.8



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		2.3

		Кв. 2		4.6

		Кв. 3		2.3

		Кв. 4		0.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







11. Якщо не завжди знаходите необхідні 
видання, то які надалі Ваші дії?

Берете книги у друзів, 
знайомих, колег - 10%

Шукаєте потрібні 
документи  в інших 

бібліотеках - 4%

Купуєте книги в 
разі гострої 
потреби - 9%

Здійснюєте 
пошук в 

інтернеті - 77%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		0



Продажи

1

0.4

0.9

7.7



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		1

		Кв. 2		0.4

		Кв. 3		0.9

		Кв. 4		7.7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







12. Оцініть якість обслуговування в  нашій 
бібліотеці від 1 до 10 (1 – оцінка негативна, 

10 – позитивна)

Від 1 до 5  - 3%

Від 6 до 8  - 27%

9, 10  - 70%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4



Продажи

0.3

2.7

7



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		0.3

		Кв. 2		2.7

		Кв. 3		7

		Кв. 4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







13. Які послуги, на Вашу думку, обов’язково 
повинні бути в бібліотеці?

Оснащення 
копіювальною 
технікою - 28%

Проекційна 
кінозала 

(мультимедійний 
проектор) - 15%

Наявність 
електронного 

каталогу  - 14%

Доступ до 
мережі Інтернет 

та баз даних -
37%

Можливість проведення 
культурно-просвітницьких 

заходів - 6%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		0.6

		0



Продажи

2.8

1.5

1.4

3.7



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		2.8

		Кв. 2		1.5

		Кв. 3		1.4

		Кв. 4		3.7

				0.6

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







14. Чи хотіли б Ви користуватися 
читальним залом?

Так  - 58% Ні  - 42%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3



Продажи

5.8

4.2

0



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		5.8

		Кв. 2		4.2

		Кв. 3		0

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







15. Який, на Ваш погляд, має бути 
сучасний читальний зал?

Комп'ютеризовані робочі 
місця з доступом до 

мережі Інтернет - 24%

Wi-Fi - 24%Затишний, 
естетично 

оформлений  - 19%

Можливість 
працювати 

індивідуально  
- 12%

Можливість 
працювати 
групою - 7%

Зручні місця для 
відпочинку та 

дозвілля  - 14%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		0.7

		1.4

		0



Продажи

2.4

2.4

1.9

1.2



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		2.4

		Кв. 2		2.4

		Кв. 3		1.9

		Кв. 4		1.2

				0.7

				1.4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







16. Як би Ви охарактеризували 
внутрішній простір бібліотеки інституту?

Незручний  - 9%

Затишний  - 28%

Сучасний  - 7%

Застарілий  - 31%

Потребує 
ремонту - 17%

Функціональний  - 8%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		1.7

		0.8

		0



Продажи

0.9

2.8

0.7

3.1



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		0.9

		Кв. 2		2.8

		Кв. 3		0.7

		Кв. 4		3.1

				1.7

				0.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







17. Відмітьте, на Вашу думку, три найголовніші 
якості сучасного бібліотекаря

Розуміє і знає Ваші 
потреби - 25%

Вміє 
оперативно 

обслуговувати -
21%

Надає психологічну 
підтримку  - 4%

На сучасному 
рівні володіє 

комп’ютерними 
технологіями - 9%

Володіє високим 
інтелектом, 

гарним смаком            
і впливає на 
розвиток цих  

якостей у 
читачів - 18%

Сприймає читачів такими, 
які вони є, без повчань, у 

важкій ситуації може стати 
на місце  користувача, 

поспівчувати йому і 
порадіти з ним - 18%

Організовує цікаві 
масові заходи - 5%


Диаграмма1

		Кв. 1

		Кв. 2

		Кв. 3

		Кв. 4

		1.8

		1.8

		0

		0.5



Продажи

2.5

2.1

0.4

0.9



Лист1

				Продажи

		Кв. 1		2.5

		Кв. 2		2.1

		Кв. 3		0.4

		Кв. 4		0.9

				1.8

				1.8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

				0.5







Дякую за увагу!!!
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