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У жовтні – листопаді 2014 року в Тернопільському регіональ-

ному навчальному центрі було проведено цикл вебінарів на тему 

«Бібліотека і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців 

реалізації конституційних прав», спрямованих на навчання громадян 

України віком від 18 років ефективнішій реалізації свого виборчого 

права. 

Дану послугу для користувачів книгозбірні було запроваджено 

завдяки проекту Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки 

і виборчий процес» та за фінансової підтримки Посольства США 
в Україні. 

Було проведено 6 вебінарів на теми: «Вибори як елемент 

демократії. Виборчі права громадян України та механізми їхньої 

реалізації», «Нормативно-правова база виборчого процесу. Діяльність 

Центральної виборчої комісії», «Вибори народних депутатів до 

Верховної Ради України», «Вибори Президента України», «Вибори 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», 

«Можливі порушення виборчих прав громадян. Способи захисту і 
відповідальність». Їх мета – сформувати в користувачів бібліотек 

розуміння виборчого процесу як засобу реалізації прав і свобод 

людини, надати інформацію про механізм реалізації та захисту своїх 

прав.  

Цикл вебінарів викликав неабияке зацікавлення. Їх прослухали 

1299 чоловік, із яких 1153 долучились до вебінарів он-лайн, а 146 

переглянули записи в мережі інтернет (https://www.youtube.com/ 

playlist?list=PLUtM1IdL0PxHO3Duz8IcP3c0GIVyAEiW6). Це бібліоте-
карі та користувачі Тернопільської ОУНБ, центральних бібліотек 

районів, а також користувачі мережі інтернет, які дізнались про 

проекти із засобів масової інформації, оголошення на сайті 

книгозбірні, у соціальних мережах тощо.  

Після завершення циклу вебінарів працівники Тернопільського 

регіонального навчального центру провели опитування. Його мета – 

виявлення результативності та доцільності проведення циклу 

вебінарів «Бібліотека і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів 
і виборців реалізації конституційних прав»; визначення потреби 

в проведенні таких вебінарів у майбутньому та з’ясування зацікавле-

ності бібліотекарів і користувачів у використанні вебінарів як форми 

підвищення фахового рівня (кваліфікації). 
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Об’єкт опитування – учасники вебінарів із циклу «Бібліотека 

і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців реалізації 

конституційних прав». 

Предмет – вебінари як нова форма роботи бібліотеки. 

Завдання: 

• виявити найбільш ефективні джерела розповсюдження 
інформації про вебінари; 

• дізнатися, які із запропонованих тем були найбільш корисними 
для користувачів; 

• з’ясувати, чи доцільно проводити такі вебінари в майбутньому; 

• визначити, чи затребувана бібліотекарями й користувачами така 
форма підвищення фахового рівня, як вебінар.  

Опитування проводилося шляхом он-лайн-анкетування, яке дало 

можливість оперативно охопити значну частину респондентів, 

здійснити порівняння й уніфікувати форму отримання інформації, що 

спростило та формалізувало її опрацювання.  
Було розроблено спеціальну анкету за тестовим принципом, до 

якої увійшло 10 запитань (http://goo.gl/forms/ll9P6bWgup). Також 

респонденти могли висловити свої побажання та рекомендації щодо 

такої форми роботи бібліотек, як вебінар. 

Усього в опитуванні взяли участь 160 користувачів: 98 (62,4%) 

жінок і 59 (37,6%) чоловіків (див. діаграму 1). Відбраковано 3 анкети. 

Проаналізовано – 157. 

Такий розподіл респондентів зумовлений передусім тим, що 
проект реалізувався на базі центральних бібліотек і був спрямований 

на навчання бібліотекарів, серед яких переважна більшість – жінки. 

Також представниці слабкої статі є активнішими користувачами 

книгозбірні. Тож такий розподіл достатньо точно відображає статеву 

структуру учасників проекту. 

 
Діаграма 1. Розподіл респондентів опитування за статтю 
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Аналіз вікового розподілу респондентів показав, що найбільшу їх 

кількість – 96, або (61,1%) осіб – становлять користувачі віком від 

20 до 40 років. Це громадяни України, які навчаються або працюють 

у різних сферах народного господарства та беруть активну участь 

у житті суспільства, зокрема у виборчому процесі. 32, або (20,4%) 

опитаних – користувачі віком від 40 до 60 років, які також належать 

до активної частини електорату. 25, або (15,9%) – юнацтво до 

20 років. Ця частина користувачів готується взяти участь у виборчому 

процесі, тому їх зацікавленість проектом цілком закономірна. 
Найменшу кількість опитаних – 4, або (2,6%) – становлять 

користувачі у віці старше 60 років. Це, імовірно, зумовлено тим, що 

дана категорія користувачів, незважаючи на активну участь 

у виборчих процесах, найменш обізнана з новітніми технологіями (див. 

діаграму 2).  

до 20 
років;15,

90%

від 21 до 
40 років; 
61,10%

від 41 до 
60 років; 
20,40%

більше 60 
років; 
2,50%

 
Діаграма 2. Розподіл респондентів за віком 

Учасники опитування представляють майже всі сфери суспільної 

діяльності. Більшість із них – 64 (40,8%) особи – бібліотекарі. Це 

зумовлено тим, що проект реалізовувався на базі центральних бібліотек 

та був орієнтований на дану категорію виборців. 23 (14,6%) 

респонденти – працівники освіти, 21 (13,4%) – студенти, 13 (8,2%) – 

медичні працівники, 8 (5,2%) – пенсіонери, 28 (17,8%) – робітники, 

службовці, люди, які тимчасово не працюють тощо (див. діаграму 3).  
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Діаграма 3. Розподіл респондентів за сферою діяльності 

Отже, склад респондентів свідчить, що питання реалізації 

виборчого права цікаві всім категоріям виборців. 

Під час опитування виявилося, що найефективнішим джерелом 

інформації про проект були бібліотеки області. 72 респонденти 

(45,8%) дізналися про вебінари від бібліотечних працівників, 
з оголошень у книгозбірнях та на їхніх сайтах тощо. Значна частина 

опитаних, 56 (35,7%) осіб, довідались про вебінари із засобів масової 

інформації, у тому числі за допомогою інтернету – 35 (22,3%). 

27 (17,2%) – від друзів та знайомих (див. діаграму 4).  

 
Діаграма 4. Розподіл джерел інформації про проведення вебінарів 

Такий розподіл джерел інформації про вебінари є свідченням 

активної роботи бібліотек області над реалізацією проекту «Бібліотека 

і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців реалізації 
конституційних прав». Також слід відзначити, що в майбутньому для 

бібліотекарі 
40,80%

вчителі 
14,6%

студенти 
13,4%

лікарі 8,2%

пенсіонери 
5,2%

інші 17,2%
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розповсюдження відомостей про вебінари потрібно більш активно 

використовувати ЗМІ та інтернет (соціальні мережі тощо). Це дасть 

можливість залучити більшу кількість користувачів.  

Аналіз відповідей респондентів на запитання «Скільки тем із 

циклу «Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів 

і виборців конституційних прав» ви прослухали?» показав, що 

переважна більшість опитаних – 109 (69,4%) осіб – були 

учасниками всіх вебінарів. 26 (16,7%) респондентів відповіли, що 

прослухали 5 тем, 22 (13,9%) – 4 теми (див. діаграму 5). Такий 
розподіл свідчить про значну зацікавленість користувачів вебінарами 

даної тематики. Це дає підставу планувати напередодні виборів 

депутатів місцевих рад, міських селищних та сільських голів циклу 

вебінарів, який включатиме наступні теми: «Вибори як елемент 

демократії. Виборчі права громадян України та механізми їхньої 

реалізації», «Нормативно-правова база виборчого процесу. Діяльність 

Центральної виборчої комісії», «Вибори депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів», «Можливі порушення виборчих 
прав громадян. Способи захисту і відповідальність». 

 
Діаграма 5. Розподіл респондентів за кількістю прослуханих тем 

На запитання «Чи корисним був для вас цикл вебінарів 

«Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців 

конституційних прав?» переважна більшість опитаних – 143 (91,1%) 
респонденти – дали відповідь «так» і лише 14 (8,9%) – «ні» (див. 

діаграму 6).  

69,40%16,70%

13,90%

Скільки тем із циклу вебінарів «Бібліотеки 

і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців 
конституційних прав» ви прослухали?

6 тем

5 тем

4 теми 
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Діаграма 6. Розподіл респондентів за оцінкою корисності вебінарів 

Відповіді на запитання «Яка з тем була для вас особливо 

корисною?» засвідчили, що для 61 (38,8%) респондента найкорис-

нішою була тема «Можливі порушення виборчих прав громадян. 

Способи захисту і відповідальність». 33 (21,0%) респонденти відповіли, 

що для них особливо цікавою була тема «Вибори депутатів Верховної 

Ради України». 39 (24,8%) респондентів зазначили, що найбільше 

інформації дізнались із вебінару на тему «Вибори депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів» (див. діаграму 7). 
Відповідаючи на запитання «Чим саме для вас була корисною 

участь у вебінарах?» респонденти зазначили, що під час он-лайн-

семінарів із циклу «Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо 

бібліотекарів і виборців конституційних прав» вони поглибили знання 

щодо виборчого законодавства, більше дізналися про особливості 

організації й проведення виборів в Україні, виборчі права громадян, 

можливі порушення цих прав та способи захисту від порушень тощо. 

Також деякі респонденти засвідчили, що дізналися про можливість 
та механізм тимчасової зміни місця голосування на Позачергових 

виборах депутатів Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року. 
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Діаграма 7. Розподіл тем вебінарів за корисністю для користувачів 

Переважна більшість респондентів – 146 (92,9%) – вважає, що 

такі вебінари потрібно проводити й надалі (див. діаграму 8). 

Усе це є підтвердженням затребуваності користувачами вебінарів 

правової тематики, зокрема з питань виборчого права. 

 
Діаграма 8. Розподіл респондентів за затребуваністю вебінарів 

правової тематики 

Опитування також показало, що більшість користувачів готові 

брати участь і в інших вебінарах, які проводитиме Тернопільська 
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Яка тема була для для вас особливо корисною?

92,90%

7,10%

Чи потрібно проводити такі вебінари надалі?

так
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ОУНБ. Позитивну відповідь на запитання «Чи готові ви взяти участь 

у вебінарах з інших тем» дали 139 (88,5 %) респондентів (див. 

діаграму 9). 

 
Діаграма 9. Розподіл респондентів за готовністю брати участь 

в інших вебінарах 

Із відповідей на запитання «Як ви вважаєте, чи є корисною така 
форма підвищення фахового рівня (підвищення кваліфікації), як 

вебінар?» випливає, що значна частина працівників і користувачів 

бібліотек Тернопільщини вважають вебінари сучасною, потрібною, 

корисною формою підвищення фахового рівня, яка надає можливості 

отримати потрібні знання он-лайн і не потребує виїзду на семінар 

(тренінг, курси підвищення кваліфікації тощо), що особливо важливо 

в умовах економічної кризи. Позитивну відповідь на це запитання 

дали 102 (64,9%) респонденти, негативну – лише 10 (6,4%). 
45 (28,7%) респондентів поки що не визначились із відповіддю (див. 

діаграму 10). 

 
Діаграма 10. Корисність вебінарів як форми підвищення  

фахового рівня 

88,50%

11,50%

Чи готові ви брати участь у вебінарах іншої 
тематики?

так

ні

64,90%

6,40%

28,70%

Чи корисні вебінари як форма підвищення фахового 
рівня (кваліфікації)?

так

ні

не знаю
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Результати проведеного опитування свідчать про високий інтерес 

респондентів до вебінарів циклу «Бібліотеки і виборчий процес: 

навчаємо бібліотекарів і виборців виборчому праву», вони стали 

популярним джерелом отримання інформації з питань виборчого 

права напередодні виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 

2014 року.  

У результаті опитування також одержано важливу інформацію 

про те, що така форма роботи як вебінар є цікавою й корисною як для 

користувачів, так і для працівників бібліотек області. Це дає підставу 
активно впроваджувати її в роботу Тернопільської ОУНБ. 

 

О. Я. Проців,  

завідувачка відділу інформації  

Тернопільської ОУНБ 
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Опитування слухачів циклу вебінарів  

«Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців 

конституційних прав» 

 

Шановні користувачі! 

Це опитування проводиться працівниками відділу інформації 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки в рамках 

реалізації проекту Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки 
і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних 

прав». Його мета – вивчення корисності та ефективності бібліотечної 

просвітницької кампанії (корисності проведення таких вебінарів) та 

доцільності впровадження в роботу бібліотеки такої форми роботи, як 

вебінар. 

Просимо Вас дати відповіді на запитання анкети. 

Заздалегідь вдячні за участь в опитуванні. 

 
1. Вкажіть, будь ласка, ваш вік  

� до 20;  

� від 21 до 30;  

� від 31 до 40;  

� від 41 до 50;  

� від 51 до 60;  

� більше 60.  
 

2. Ваша стать:  

� чол. 

� жін. 
 

3. Ваша професія: 

___________________________________________________________ 

 

4. Як Ви дізнались про проведення циклу вебінарів «Бібліотеки 

і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних 

прав»?  

� у бібліотеці;  

� від друзів, знайомих;  

� із засобів масової інформації;  
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� з інтернету;  

� інше __________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
5. Скільки тем із циклу «Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо 

бібліотекарів і виборців конституційних прав» ви прослухали? 

� 6; 

� 5; 

� 4; 

� 3; 

� 2; 

� 1; 

� 0. 

 

6. Чи корисним був для Вас цикл вебінарів «Бібліотеки і виборчий 

процес: навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних прав»?  

� так;  

� ні; 

� частково. 
 

7. Яка з тем була для Вас особливо корисною?  

� «Вибори як елемент демократії. Вибори як елемент демократії. 

Виборчі права громадян України та механізми їхньої реалізації»;  

� «Нормативно-правова база виборчого процесу. Діяльність 
Центральної виборчої комісії»;  

� «Вибори народних депутатів до Верховної Ради України»;  

� «Вибори Президента України»;  

� «Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів»; 

� «Можливі порушення виборчих прав громадян. Способи захисту 

і відповідальність». 

 
8. Чим саме для Вас була корисною участь у вебінарах?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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9. Чи варто, на Вашу думку, проводити такі вебінари надалі?  

� так; 

� ні. 

 

10. Чи готові Ви взяти участь у вебінарах з інших тем?  

� так; 

� ні. 

 

11. Як Ви вважаєте, чи є корисною така форма підвищення фахового 
рівня (підвищення кваліфікації), як вебінар?  

� так; 

� ні; 

� інше  __________________________________________________ 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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