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Мета дослідження — визначення місця і ролі

бібліотеки в житті студентів ТНМУ, вивчення думки

користувачів бібліотеки про бібліотечно-

інформаційні послуги; розширення уявлень про

мотиви їхніх звернень до університетської

книгозбірні; визначення шляхів удосконалення

бібліотечно-інформаційного обслуговування;

вивчення якості обслуговування; оцінка роботи

книгозбірні, а також окреслення пріоритетів

розвитку бібліотеки на майбутнє.



Завдання дослідження 

 отримання інформації за допомогою 
анкетування; 

 багаторівневу обробку результатів 
анкетування; 

 визначення мотивів звернення студентів до 
бібліотеки; 

 отримання відповіді на питання «Чи потрібна 
бібліотека сучасним студентам?»; 

 визначення основних напрямків покращення 
роботи університетської бібліотеки; 

 аналіз можливостей інноваційного розвитку 
бібліотек. 



Гіпотези

1. «Студенти ТНМУ активно користуються послугами 
університетської бібліотеки». 

2. «Друковані видання залишаються затребуваними 
джерелами інформації для сучасного студента-
медика». 

3. «Читання, обумовлене навчальною діяльністю, 
займає провідне місце в структурі інформаційних 
потреб студентів-медиків». 



В анкетуванні взяли участь 200 україномовних

студентів-користувачів бібліотеки ТНМУ.

Відбраковано 5 анкет. 

Проаналізовано — 195.



Розподіл респондентів опитування
за статтю

Чоловіки, 60, 
31%

Жінки, 135, 
69%



17-18 років; 29; 
15%

19-21 рік, 109, 
56%

22-24 роки, 41, 
21%

25 і більше 
років, 10, 5%

Не вказали 
віку, 6, 3%

Розподіл респондентів опитування
за віком



Мотиви звернення студентів до 
університетської бібліотеки

можливість 

отримати 

необхідну 

інформацію

можливість 

обрати цікаву 

книжку для 

дозвіллєвого 

читання

бажання 

поспілкуватися з 

цікавими людьми

комфортні умови 

для проведення 

цікавого дозвілля

безкоштовний 

доступ до 

інтернету

142

35
23

101

39



Розподіл респондентів за частотою 
відвідування бібліотеки

Кілька разів на 

місяць, 28, 14%

Кілька разів на 

тиждень, 45, 23%

кілька разів на рік, 

13, 7%

У міру навчальної 

необхідності, 108, 

55%

Не відвідую; 1; 

0,5%



Розподіл респондентів за 
частотою читання

Щодня, 105, 54%1-2 рази на 

тиждень, 37, 19%

1-2 рази на місяць, 

14, 7%

за необхідності, 27, 

14%

Дуже рідко, 12, 6%



Розподіл респондентів за перевагами
щодо формату читання

Електронним книжкам, 

19, 10%

Друкованим виданняи, 

70, 36%

Читаю у різних 

форматах, 106, 54%

Не читаю взагалі, 0, 0%



Роль читання
в студентському середовищі

125

115
74

72

0

Книжка для Вас - це...



Рейтинг джерел придбання книжок

113

41
53

195

97

0

купуєте обмінюєтеся 

з друзями

позичаєте берете в 

бібліотеці

скачуєте в 

інтернеті

інше

Де Ви знаходите книжки, які плануєте прочитати?



Рейтинг пріоритетів у виборі книжок

рекомендації 

друзів

рейтинг 

книжок

інтерес до 

автора 

книжки

зовнішнє 

оформлення 

книжки

інше

98

55

76

23
29

Що впливає на ваш вибір книжки?



Розподіл респондентів
за потребою консультацій

з боку бібліотечних працівників

так, 139, 71%

ні, 37, 19%

інше, 19, 10%

Чи прислухаєтеся Ви до порад бібілотекарів, обираючи книжку?



Рейтинг читацьких уподобань 
студентів-медиків

156

41 45

156

51

8

навчальній 

літературі

фантастиці детективам художній 

літературі

науковій 

літературі

інше

Яким жанрам літератури Ви надаєте перевагу?



Розподіл респондентів 
за рівнем задоволеності 

наповненням бібліотечного фонду

Так, 133, 68%

Ні; 53; 27%

Інше, 10, 5%

Чи завжди Ви можете знайти необхідні вам книжкові видання  

в бібліотеці?



Рейтинг незадоволеного попиту 
користувачів

113

33 39

12 10
25

13
27

Якої літератури, на Ваш погляд недостатньо 

в бібліотеці?



Чи потрібні бібліотеки в сучасному світі?

Так, 117, 60%

Так, але вони 
повинні бити 

оснащені сучасно 
технікою, 78, 40%

Ні, 0, 0%Інше, 0, 0%

Чи вважаєте ви, що бібліотеки потрібні в 
сучасному світі?



Висновки
 студенти Тернопільського національного 

медичного університету активно користуються 
послугами університетської бібліотеки;

 основним мотивом звернення студентів ТНМУ до 
бібліотеки є отримання інформації необхідної для 
навчання й наукової роботи та отримання 
літератури для підготовки до екзаменів; разом з 
тим важливим є те, що в університетській 
книгозбірні створені комфортні умови для 
навчання та проведення цікавого дозвілля;

 більшість студентів ТНМУ не надають переваги 
електронним  чи друкованим виданням й читають 
у різних форматах. Разом з тим для багатьох  
основним джерелом інформації є саме книга 
(друковане видання);



 читання, обумовлене навчальною діяльністю, 
займає провідне місце в структурі інформаційних 
потреб студентів ТНМУ. Разом з тим значна 
частина студентів оцінює читання як приємно 
проведений час;

 переважаюча більшість студентів ТНМУ знаходить 
потрібні їм видання в університетській 
книгозбірні. Частина студентів також купують 
потрібні видання, позичають їх у знайомих чи 
обмінюються ними з друзями. Поширеним 
явищем є також скачування книжок з мережі 
Інтернет, що часто відбувається з порушенням 
авторського права;

 обираючи книжки для читання, студенти ТНМУ 
найчастіше  орієнтуються на  рекомендації друзів. 
Також на вибір впливають є рейтинг видання та 
інтерес до творів конкретного автора. Важливим 
під час вибору є також не лише зміст видання, але 
і його якість (оформлення книжки);



 Читання як необхідна умова навчання, є 
важливим пріоритетом у виборі літератури для 
читання сучасними студентами-медиками, але 
коло їхніх читацьких уподобань не обмежується 
лише навчальною літературою.

 переважаюча більшість студентів ТНМУ завжди 
знаходить необхідні видання в університетській 
книгозбірні;

 Студенти ТНМУ вважають, що бібліотеки потрібні 
в сучасному світі, але вони мають бути оснащені 
сучасною технікою й надавати доступ до всіх 
видів інформації. 



 Отримання позитивної відповіді на питання  
«Чи вважаєте ви, що бібліотеки потрібні в 
сучасному світі?» є підтвердженням необхідності 
інтенсифікації змін в університетській бібліотеці, 
удосконалення традиційних бібліотечних функцій 
та впровадження нових, активізації використання 
новітніх інформаційних технологій, підвищення 
кваліфікації бібліотечних працівників, що 
сприятиме закріпленню провідної ролі бібліотеки 
в інформаційному просторі вишу  - ролі 
виробника інформаційних ресурсів, посередника і 
навігатора в інформаційному просторі, й 
дозволить  перетворити її в інформаційний 
інтелект-центр університету.



В бібліотеці ТНМУ

Лютий 2020




