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Соціологічна служба бібліотек для дітей діє… 

2017 р. 
Організатор 
проведення 

Період 
прове-
дення 

Тема Мета Бази 
дослідження 

Об’єкти 
дослі-

дження 

Результати 

Хмельницька ОБД ім. 
Т.Г. Шевченка 

2017 Книга. Бібло-
тека. Читаць-
ка компетен-
тність дітей 

Виявлення ставлен-
ня дітей до читання, 
мотивів їхнього зве-
рнення до книги, 
факторів впливу на 
формування звички 
до читання 

29 бібліотек 
для дітей та 14 
сільських біб-
ліотек-філій, 
які обслугову-
ють дітей Хме-
льницької об-
ласті 

Читачі-
учні 5-9 
класів, 
батьки та 
бібліоте-
карі (663 
респон-
денти) 

В анкетуванні взяли участь 663 респонденти. З них: 
читачі – діти (5-9 класів) – 396; бібліотекарі – 86; бать-
ки – 181. Під час дослідження було отримано інформа-
цію про читацьку компетентність учнів 5-9 класів, а 
також реально оцінено вплив бібліотеки на формуван-
ня читацької грамотності у респондентів-дітей. Тема-
тичний діапазон читацьких уподобань дітей даної ві-
кової категорії різноманітний, але найбільший інтерес 
у дітей викликає художня сучасна література (49,0%). 
Переважна більшість респондентів-дітей (74,7%) за-
значила, що для їхнього читання українська мова є 
пріоритетною. Під час дослідження з’ясувалося, що 
68,4% опитаних дітей користуються послугами публі-
чної бібліотеки для дітей; 41,2% — шкільної бібліоте-
ки; 27,0% — публічної для дорослих. 1% — не корис-
тується жодною бібліотекою. Дослідження показало, 
що більшість дітей — 57% віддають перевагу тради-
ційній книзі. Переважає така думка і батьків  — 63,5% 
та бібліотекарів — 59, 3%. Під час дослідження зібра-
но інформацію, яка є базовою для надання оцінки ста-
ну читацької компетентності користувачів 5-9 класів 
б і б л і от е к  д л я  д і т е й  Хм е ль н и ц ь к о ї  об ла с т і 

Хмельницька ОБД ім. 
Т.Г. Шевченка 

2017 Краєзнавчі 
інформаційні 
ресурси та 
послуги біб-
ліотек для 
дітей 

Вивчення змісту і 
структури краєзнав-
чих інформаційних 
ресурсів, рівня уко-
мплектованості фо-
ндів бібліотек доку-
ментами краєзнав-
чого характеру, на-
дання послуг та за-
доволення потреб 

Спеціалізовані 
бібліотеки  для 
дітей Хмель-
ницької облас-
ті 

Читачі-
учні 6-9 
класів та 
бібліоте-
карі  спе-
ціалізо-
ваних 
бібліотек 
Хмель-
ницької 

У дослідженні взяли участь 516 респондентів-дітей та 
58 бібліотекарів. Під час дослідження з’ясувалось, як 
бібліотеки використовують інформаційні технології в 
поширенні краєзнавчої інформації. Це наявність влас-
них краєзнавчих електронних баз даних (31%), 
віртуальних краєзнавчих ресурсів (37%), ведення 
розділу краєзнавства на сайті бібліотеки (44%). Анке-
тування дозволило виявити популярні джерела отри-
мання інформації. Лідерство займають книги (76%), 
мережа Інтернет (65%), матеріали, підготовлені 
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користувачів із 
краєзнавчих інфор-
маційних потреб 

області 
(574 рес-
понден-
ти) 

бібліотекарями (52%) та газети (27%). 
Під час дослідження з’ясувалось, що дітям подобають-
ся активні форми роботи. Бібліотеки для дітей популя-
ризують краєзнавчі знання у рамках різноманітних 
програм і проектів, через організацію роботи клубів, 
проведення акцій. Бібліотекарі висловили свої 
пропозиції щодо підтримки з боку ОДБ бібліотек для 
дітей у розвитку краєзнавчої роботи: подальша роз-
робка методичних матеріалів, ведення Сторінки юного 
краєзнавця на сайті ОДБ, проведення онлайн-зустрічей 
із письменниками тощо. 

Національна бібліотека 
України для дітей 

2017 Книга. Біблі-
отека. Чита-
цька компе-
тентність 
дітей 
(Петренко 
О.Б.) 

Виявлення стану і 
рівня популярності 
читання та читаць-
кої компетентності 
у дитячого населен-
ня України — кори-
стувачів спеціалізо-
ваних бібліотек для 
дітей 

Спеціалізовані 
бібліотеки для 
дітей Кірово-
градської, Оде-
ської, Полтав-
ської, Сумсь-
кої, Хмельни-
цької, областей 
та Центральна 
бібліотека ім. 
Т.Г. Шевченка 
м. Києва. До 
дослідження 
також долуче-
но узагальнені 
матеріали 
Львівської об-
ласної бібліо-
теки для дітей 

Користу-
вачі ди-
тячих 
бібліотек, 
учні 5-9 
класів – 
користу-
вачі мі-
ських, 
район-
них, сіль-
ських 
дитячих 
бібліотек 
України, 
експерти 
дитячого 
читання , 
бібліоте-
карі та 
батьки 

Дослідженням  проведено черговий зріз ситуації чи-
тання дітей в умовах реформування українського сус-
пільства та адміністративно-територіального устрою 
країни, що дозволило виявити загальну картину їхніх 
читацьких компетентностей та практик. А також вико-
нано завдання – показати в цьому процесі роль спеціа-
лізованих бібліотек для дітей, що допоможе моделю-
вати державну систему реформування бібліотечної 
галузі в країні 

Національна бібліотека 
України для дітей 

2017 Професійна 
компетент-
ність бібліо-
текаря дитя-
чої бібліотеки 
(Школа Н. М.)  

Виявлення реально-
го стану професій-
ної компетентності, 
професійної само-
оцінки бібліотекарів 
спеціалізованих біб-
ліотек для дітей і 
визначення їхнього 

Спеціалізовані 
бібліотеки 
України для 
дітей 

620 біб-
ліотеч-
них фахі-
вців. З 
них 
24,7% — 
з облас-
них біб-

Під час дослідження досконало вивчено та проаналізо-
вано рівень професійної компетенції бібліотекаря спе-
ціалізованої бібліотеки для дітей. Це розумна, креати-
вна, високоосвічена людина, яка зберігає і продовжує 
традиції вітчизняної бібліотечної справи, сприяє роз-
витку бібліотечної науки і практики, добре володіє 
педагогічною майстерністю, основами психології чи-
тачів, орієнтується в різноманітті видавничої продук-
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ставлення до своєї 
праці під впливом 
зовнішніх та внут-
рішніх факторів; 
виявлення рівня 
володіння інформа-
ційними технологі-
ями, традиційними 
та інноваційними 
формами роботи; 
популяризація пре-
стижності професії 
бібліотекаря 

ліотек, — 
39,5% з 
район-
них, 
23,1% —
з міських 
та 12,7% 
—
сільських 
бібліотек 

ції, впроваджує в роботу прогресивні технології, ефек-
тивні інноваційні форми і методи роботи. Результати 
дослідження сприятимуть розробці нових напрямів 
підвищення професійної компетентності бібліотекарів 
спеціалізованих бібліотек України для дітей та пропо-
нуватимуться перспективні професії на ринку праці 
відповідно професійного стандарту – який включає 
затверджені в установленому порядку вимоги до ком-
петентностей працівників, що слугують основою для 
формування професійних кваліфікацій 

Національна бібліотека 
України для дітей 

2017 Читацькі ди-
настії НБУ 
для дітей 
(Школа Н. 
М.) 
 

Виявлення 
читацьких династій 
бібліотеки, рівня 
значущості книжки 
та бібліотеки в жит-
ті батьків та дітей 

Національна 
бібліотека 
України для 
дітей 

Батьки та 
читачі-
діти НБУ 
для дітей 
віком від 
6 до 15 
років 

Проведене дослідження підтвердило, що за 50 років 
діяльності бібліотеки сформувалися сімейні династії 
користувачів, що люблять і цінують бібліотеку і книж-
ку, які передають свою любов наступним поколінням. 
Результати дослідження засвідчили, що 57,5% респон-
дентів-батьків вважають свою родину династією чита-
чів НБУ для дітей. Тобто вони самі (тато чи мама) бу-
ли, а тепер і їхні діти, є читачами бібліотеки. Опиту-
вання показало, що представники читацьких династій 
(і батьки, і діти) цінують бібліотеку, відвідують її не 
тільки для того, щоб підібрати книжки для читання, а й 
для проведення активного дозвілля. 

КЗК «Дніпропетровська 
ОБД» 

2017 Книга як ін-
струмент ро-
звитку до-
шкільника 

Визначення став-
лення батьків моло-
дших читачів до 
ролі книги і читання 
в процесі розвитку 
дитини 

Відділ обслу-
говування до-
шкільників і 
учнів 1-4 кл. 
Дніпропетров-
ської ОБД 

52 респо-
нден-
ти(віком 
від 20 до 
48 років) 

Більшість батьків вказують на те, що їхнім дітям подо-
бається читати. Як правило,  вони завжди враховують 
вік дитини, обираючи книги. Більшість респондентів 
читають книги своїм дітям кожного дня і обов’язково 
розмовляють із дитиною про прочитане. Найчастіше 
батьки беруть книги в дитячій бібліотеці, домашній 
бібліотеці чи купують у книжковому магазині. Респон-
денти згодні, що книги є важливим і необхідним дже-
релом у розвитку дітей і вже з раннього віку привча-
ють їх до читання. 

КЗК «Дніпропетровська 
ОБД» 

2017 Я читаю су-
часну книгу 
українською 
мовою 

Дослідити чи чита-
ють респонденти 
книги українською 
мовою та чи вини-
кають у них певні 

Відділ обслу-
говування чи-
тачів 5-9 кл. 
Дніпропетров-
ської ОБД 

64 респо-
нденти 
віком від 
10 до 18 
років 

Більшість читачів читають книги російською мовою, 
трохи менше – українською. Але більше половини ре-
спондентів вказують, що в них не виникає мовних тру-
днощів при читанні книг українською мовою, це не є 
для них проблемою. 
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мовні труднощі у 
зв’язку з цим 

Респонденти добре ознайомлені з книгами українських 
письменників. Найулюбленішими з них є Н. Щерба, А. 
Бачинський, Л. Воронина, В. Нестайко, І. Роздобудько, 
В. Рутківський та ін. 

КЗК «Дніпропетровська 
ОБД» 

2017 Книга у моїй 
родині 

Визначення 
ролі книги і читання 
в житті читачів-
підлітків 

Відділ обслу-
говування чи-
тачів 5-9 кл. 
Дніпропетров-
ської ОБД 

60 респо-
ндентів 
віком від 
12-18 
років 

Більшість респондентів вказують на те, що дуже люб-
лять читати, книги – частина їхнього життя, а також 
важлива частина розвитку культурної та ерудованої 
людини. Серед найулюбленіших літературних жанрів 
респонденти обирають фантастику, детективи, книги 
про подорожі, романи. Найбільш авторитетними реко-
мендаціями при виборі книги респондентів є поради 
бібліотекарів, батьків та друзів, а також власні смаки. 
Абсолютна більшість респондентів стверджує, що в 
їхніх родинах полюбляють читати книги, та великий 
відсоток тих сімей, де є традиція обговорювати прочи-
тані книги у родинному колі. 

КЗК «Дніпропетровська 
ОБД» 

2017 Сучасна мо-
дель дитячо-
го читання: 
погляд біблі-
отекаря 

Проаналізувати ду-
мки професійних 
бібліотечних фахів-
ців щодо змін, які 
спостерігаються у 
читанні сучасних 
дітей 

Директори 
дитячих біблі-
отек, заступ-
ники директо-
рів, завідуючі 
відділів, прові-
дні бібліотека-
рі дитячих біб-
ліотек Дніпро-
петровщини 

40 біблі-
отекарів 

Думки респондентів розділилися: з одного боку, зазна-
чають, що діти зараз читають менше і читання має 
більш поверхневий, прагматичний,  характер, з іншого, 
що читають більш для душі й обирають видання нових 
сучасних авторів, у тому числі українських.  
Більше половини респондентів вважає, що насамперед 
змінився якісний характер читання у сучасних дітей. 
Респонденти згодні з тим, що сучасні діти знають літе-
ратурних героїв. Це, насамперед, головні герої книг 
про пригоди підлітків (Поліанна, Гаррі Поттер, Ганну-
ся та ін.), а також герої переважно з мультфільмів, фі-
льмів. За спостереженнями бібліотекарів діти орієнто-
вані на пригодницьку, фантастичну літературу, фенте-
зі, жахастики. Дівчат більше приваблює література про 
кохання і дружбу. Фахівці підкреслюють зацікавле-
ність читачів новими яскравими, добре оформленими, 
виданнями. Більшість респондентів високо оцінюють 
роль Інтернету в процесі дитячого читання: діти мають 
змогу знаходити цікавих авторів, новинки літератури 
кращих видань, читати книги іноземними мовами, чого 
іноді не в змозі в повній мірі надати дитяча бібліотека. 
Серед основних факторів, що впливають на популяри-
зацію та відвідування дитячої бібліотеки, бібліотекарі 
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як організатори дитячого читання виділяють добре 
укомплектований фонд сучасною і цікавою літерату-
рою; організацію цікавих творчих заходів, зустрічей, 
гуртків; новітній інформаційний комп’ютеризований 
бібліопростір, нові та сучасні форми і методи бібліоте-
чної роботи, професійні та обізнані бібліотекарі, акти-
вна популяризація бібліотеки як в її стінах, так і за її 
межами. 

Національна бібліотека 
України для дітей 

2017 Книга року 
— 2017 

Визначення читаць-
кого інтересу до 
книг українських і 
зарубіжних авторів 
та визначення кра-
щих у репертуарі 
дитячого читання з 
точки зору як самих 
читачів, так і бібліо-
текарів 

Обласні, ра-
йонні та міські 
бібліотеки для 
дітей 18 облас-
тей України, 
зокрема Він-
ницької, Во-
линської, 
Дніпропетров-
ської, Закар-
патської, Запо-
різької, Івано-
Франківської, 
Київської, Кі-
ровоградської, 
Львівської, 
Одеської, Пол-
тавської, Рів-
ненської, Сум-
ської, Херсон-
ської, Хмель-
ницької, Чер-
каської, Черні-
вецької, ЦБС 
для дітей м. 
Маріуполя, 
Краматорської 
центральної 
міської бібліо-
теки для дітей 
ім. О.С. Пуш-
кіна (Донецька 

У моні-
торингу 
взяли 
участь 
1318 рес-
понден-
тів. З них 
945 
(71,7%) – 
учні  5-9 
класів та 
373 
(28,3%) – 
бібліоте-
карі – 
експерти. 
Зокрема, 
опитано 
133 
(14,1%) 
респон-
дента – 
школяра 
з облас-
них біб-
ліотек 
для дітей, 
376 
(39,8%) – 
з район-
них, 227 
(24,0%) – 

На думку дітей, до десятки книг, які можуть бути ре-
комендованими у номінації «Книга року – 2017», 
увійшли: «Гаррі Поттер» Дж. К. Роулінг (серія); «Ру-
салонька із 7-В» М. Павленко (серія); «Тореадори з 
Васюківки» В. Нестайка; «Чарлі і шоколадна фабрика»  
Р. Дала; «Таємне товариство Боягузів» Л. Воронини; 
«Поліанна» Е. Портер; «Чудове Чудовисько» О. Дер-
манського (трилогія); «Часодії» Н. Щерби (серія); «140 
децибелів тиші» А. Бачинського; «Арсен» І. Роздобу-
дько 
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обл., Маріу-
польської 
центральної 
бібліотеки ім. 
М. Горького, 
Маріупольсь-
кої МЦБС для 
дітей та Націо-
нальної бібліо-
теки України 
для дітей 

з місь-
ких, 132 
(14,0%)– 
з сільсь-
ких 

Національна бібліотека 
України для дітей 

2017 Незадоволе-
ний читаць-
кий попит на 
дитячу літе-
ратуру в біб-
ліотеках 
України для 
дітей у 2017 
році 

  Списки неза-
доволеного 
читацького 
попиту на ди-
тячу книгу 
надійшли з 19 
обласних біб-
ліотек для ді-
тей: Вінниць-
кої, Дніпропе-
тровської, Жи-
томирської, 
Закарпатської, 
Запорізької, 
Івано-
Франківської, 
Київської, Кі-
ровоградської, 
Львівської, 
Одеської, Пол-
тавської, Рів-
ненської, Сум-
ської, Терно-
пільської, Хар-
ківської, 
Херсонської, 
Хмельницької, 
Черкаської, 
Чернівецької, 

19 облас-
них біб-
ліотек 
для дітей: 
та НБУ 
для дітей 

Під час моніторингу опрацьовано списки книг загаль-
ною кількістю 4360 назв та 25 тем. На основі цієї інфо-
рмації сформовано зведений список незадоволеного 
читацького попиту на дитячу книгу в бібліотеках 
України для дітей за 2017 р., до якого увійшли 167 на-
зв книг та 25 тем. Української художньої літератури — 
47 назв книг (27 — сучасних українських авторів та 20 
— класиків української літератури); зарубіжної худо-
жньої літератури (у т. ч. російських авторів) — 24; лі-
тератури тематичного змісту — 45; літератури універ-
сального змісту — 25; 25 тем за галузями знань. Ре-
зультати моніторингу «Незадоволений читацький по-
пит на дитячу книгу в 2017 році у бібліотеках України 
для дітей» були використані при підготовці пропозицій 
для Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України стосовно видання книг для поповнення фондів 
бібліотек для дітей 
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Чернігівської 
областей, Кра-
маторської 
центральної 
міської бібліо-
теки для дітей 
ім. О.С. Пуш-
кіна, Централі-
зованої бібліо-
течної системи 
для дітей м. 
Маріуполя та з 
НБУ для дітей 

Національна бібліотека 
України для дітей 

2017 Онлайн-
опитування 
«Улюблена 
книжка твоєї 
родини» 

Визначення спектру  
улюблених книжок 
користувачів бібліо-
теки різних поко-
лінь та оцінка дія-
льності бібліотеки 
за ступенем задово-
лення запитів кори-
стувачів 

Користувачі – 
діти та їхні 
батьки 

Відповіді 
надали 
156 рес-
понден-
тів 

Онлайн-опитування показало, що 85 % респондентів 
підтверджують спроможність бібліотеки задовольнити 
їхні запити  на книжку. Також опитування засвідчило 
наявність розширеного діапазону літературного читан-
ня користувачів НБУ для дітей — протягом усього 
онлайн-опитування у відповідях респондентів назви 
улюблених книг як самих дітей, так і членів їхніх ро-
дин повторювалися не часто. Але такі факти все ж ма-
ли місце. Усі три покоління читачів у дитинстві захоп-
лювалися читанням українських народних казок, казок 
різних країн світу, збірками казок братів Грімм; твора-
ми дитячих поетів та письменників А. Барто та К. Чу-
ковського («Лікар Айболить», «Муха-Цокотуха»); при-
годницькими та фантастичними творами класиків за-
рубіжної художньої літератури («Робінзон Крузо» Д. 
Дефо; «П'ятнадцятирічний капітан», «Діти капітана 
Гранта» Ж. Верна; «Три мушкетери» А. Дюма); трило-
гією «Незнайко» письменника М. Носова; казкою ві-
домого італійського дитячого письменника Дж. Родарі 
«Пригоди Цибулино»; романом «Три товариші» німе-
цького письменника Е.М. Ремарка; «Кобзарем» Т.Г. 
Шевченка тощо.  

 

 


