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Програма та методика дослідження 
 

Вступ 
 
За роки 50-річної діяльності Національна бібліотека України для дітей 

виховала не одне покоління читачів. Сьогодні користувачі старшого покоління 
користувачі приводять до бібліотеки своїх дітей, а нерідко й онуків. Час плине, 
з’являються нові автори, нові книжки, залишається література, що з роками 
стала класикою. 

Наскільки сучасні діти компетентні у просторі нової дитячої літератури? І 
чи читають вони щось сучасне – з творчості відомих та не дуже відомих 
украінских письменників. Якими книжками задовольняють діти свій 
літературний інтерес? Якими були улюблені книжки їхніх батьків, що любили 
читати бабусі й дідусі у родинах користувачів, коли самі були дітьми? Для 
з’ясування цих питань проводиться локальне дослідження «Улюблена книжка 
твоєї родини». 

Мета дослідження – визначити спектр улюбених книжок користувачів 
бібліотеки різних поколіннь, оцінити діяльність бібліотеки за ступенем 
задоволення запитів користувачів.  

 
1. Об’єкт та суб’єкт дослідження 

 
1.1. Об’єкт дослідження. 
Родини користувачів-дітей бібліотеки – діти, їхні батьки, бабусі, дідусі.  
1.2. Суб’єкт дослідження. 
Читацькі вподобання користувачів бібліотеки – улюблені книжки дітей та 

членів їхніх родин; ступінь задоволеності користувачів здатністю бібліотеки 
задовольнити їхні запити. 

 
2. Методи проведення дослідження 

 
— онлайн-опитування; 
— анкетування. 

 
3. Методика проведення дослідження 

3.1 Розробка інструментарію проведення дослідження: 
- онлайн-опитувальник «Улюблена книжка твоєї родини»; 
- анкета користувача. 
3.2. Проведення локального дослідження – збір даних: 
- розміщення онлайн-опитувальника на сайті бібліотеки; 
- анкетування. 
3.3. Аналіз результатів, узагальнення даних. 
3.4. Підготовка аналітичної довідки за результатами локального 

дослідження.  
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Запитання онлайн-опитування 
 

1. Назви улюблену книжку дитинства твоїх батьків _______________ 
1.1. Чи завжди бібліотека задовольняє твій запит на книжку? 

 Так          Ні     
1.2. Вкажи свій вік:  

– 6-9 років 
– 10-12 років 
– 13-15 років 
– 16-18 років 
– інший вік 

2. Назви улюблену книжку твоїх бабусі та дідуся __________________ 
2.1. Чи завжди бібліотека задовольняє твій запит на книжку? 

 Так          Ні     
2.2. Вкажи свій вік:  

– 6-9 років 
– 10-12 років 
– 13-15 років 
– 16-18 років 
– інший вік 

3. Назви свою улюблену книжку ________________________________ 
3.1. Чи завжди бібліотека задовольняє твій запит на книжку? 

 Так          Ні     
3.2. Вкажи свій вік:  

– 6-9 років 
– 10-12 років 
– 13-15 років 
– 16-18 років 
– інший вік 

 
Анкета читача 

 
Шановний читачу! Національна бібліотека України для дітей проводить локальне 

дослідження «Улюблена книжка твоєї родини». Запрошуємо Вас взяти у ньому участь та 
відповісти на запитання анкети. 

 
1. Яка книжка є/або була Вашою улюбленою у дитячі 

роки?___________________________________________________________ 
2. Чи завжди бібліотека задовольняє Ваш запит на книжку? (зробіть 
позначку )        

 Якщо Ви – читач шкільного віку: Так        Ні   
 Якщо Ви – дорослий: Так        Ні   

3. Будь ласка, вкажіть Ваш вік: ___________________________________ 
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4. Етапи проведення дослідження 
 

4.1. Розробка програми та методики проведення локального дослідження: 
— січень, 2017 р. 

4.2. Онлайн-опитування на сайті бібліотеки: 
— лютий-серпень, 2017 р. 

4.3. Аналіз, узагальнення зібраних даних, підготовка аналітичної довідки 
за результатами онлайн-опитування, оприлюднення результатів дослідження. 

— вересень-жовтень, 2017 р. 

Отримана інформація буде застосована лише для внутрішнього 
використання. 


