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За підсумками 2014 року проведено аналітичне дослідження 
звернень до сайта Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки (www.library.te.ua).  

 
Загальна кількість користувачів, які відвідали сайт бібліотеки 

протягом 2014 року, становить 34 275 осіб. Послугами електронного 
каталогу скористалися 8709 онлайнових користувачів. Загальна 
кількість звернень до сторінок сайта – 237 820. 

Переважна частина звернень до сторінок, а саме 235 372 (що 
становить 98,97% усіх відкритих сторінок) – це звернення до 
статичних сторінок, розміщених на сайті; решта сторінок, а саме 
2448 (1,03%) – пошукові запити засобами сайта, переклад сторінок 
сайта іншими мовами та сторінки, видалені протягом року.  
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Рис. 1.  

Головну сторінку даного сайта умовно можна поділити на три 
логічні блоки: горизонтальне меню навігації (блакитна стрічка), 
вертикальне меню навігації (ліва вертикальна колонка меню) та 
колонка контенту (рис. 1). Дослідження проводилося за пунктами 
підменю навігації сайта нульового та першого рівня. Відвідування 
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сторінок другого та вищих рівнів враховувалися у відповідних 
розділах підменю першого рівня. Відвідування сторінок колонки 
контенту, винесених на головну сторінку сайта, полічено 
у відповідних пунктах меню. 

 
Сторінки горизонтального меню навігації переглянуто 6593 рази 

(2,8% від загальної кількості статичних сторінок). 
Статистика відвідування сторінок горизонтального меню 

навігації виглядає таким чином: 

• «Мапа сайту» – 735; 

• «Наші дарувальники» – 588; 

• «Блоги» – 2848; 

• «Контакти» – 2422. 
 
Сторінки контенту, винесені на головну сторінку сайта, 

переглянуто 8983 рази (3,8% від загальної кількості статичних 
сторінок).  

Статистика відвідування сторінок контенту на головній сторінці 

сайта виглядає таким чином: 
 
Розділи: 

• «Бібліотечні новини» – 2342; 

• «Вийшли з друку» – 1502; 

• «Події культурного життя краю» – 1414; 

• «Про нас пишуть» – 1302. 
 
Підрозділи «Рейтингу книг та журналів»: 

• «Світовий Best» – 363; 

• «Український Best» – 364; 

• «Книга – відкриття року» – 234; 

• «Бестселери авторів Тернопільщини» – 296; 

• «Суспільно-політичні» – 625; 

• «Гуманітарні» – 152; 

• «Для дозвілля» – 120; 

• «Книги на електронних носіях» – 269. 
 
Сторінки вертикального меню навігації переглянуто 

227 676 разів (95,7% від загальної кількості статичних сторінок).  
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Розподіл звертань користувачів до відповідних пунктів 

вертикального меню навігації в процентному співвідношенні 
приведений на рисунку 2.  

 

 
Рис. 2. 

Як видно з рисунка, найбільша кількість звертань користувачів 
до розділів «Про бібліотеку», «Віртуальні виставки», «Ресурси 
інтернету», «Регіон», «Бібліотечні новини» і «Фотоальбом». Їхня 
популярність закономірно випливає із засад роботи бібліотеки. Для 
прикладу, розділ «Про бібліотеку», який відвідали понад 27% вір-
туальних користувачів бібліотеки, – наймасштабніший із розділів 
сайта. Він містить інформацію як про внутрішню структуру 
бібліотеки (режим роботи, правила користування, характеристику 
відділів, історію), так і про співпрацю бібліотеки з громадою (плани 
роботи та звіти про виконання, найпоширеніші запитання до 
бібліотекарів, відображення роботи установи в мас-медіа, 
відзначення меценатів, які надавали книгозбірні вагому підтримку 
та благодійну допомогу). 

До розділу «Віртуальні виставки» звернулися понад 12% від-
відувачів, адже тут можна не лише переглянути результати 
щорічного моніторингу книг, які завоювали найвищий рейтинг 
популярності серед читачів відділу міського абонементу та 
популярних періодичних видань відділу читального залу, але 
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й ознайомитись із добірками книг різної тематики, віртуальними 
колекціями книг, присвячених відомим особистостям краю 
й держави, побачити новинки літератури, не заходячи до бібліотеки. 

У розділі «Ресурси інтернету», до якого звернулося 8,2% 
відвідувачів сайта, подано гіперпосилання (лінки) на корисні веб-
ресурси, згруповані та структуровані стосовно різних аспектів 
суспільного життя. До кожного лінка додано короткий опис веб-
ресурсу, що є вельми корисним людям, які не володіють глибокими 
навичками роботи з комп’ютером чи пошуку в інтернеті, але 
бажають отримати актуальну й термінову інформацію з першо-
джерел. 

Розділ «Регіон» вивчали 7% відвідувачів сайта. У ньому 
ґрунтовно описано основні аспекти життя Тернопільщини – 
починаючи від демографічної ситуації, освіти, науки й культури 
й закінчуючи економічними показниками, промисловістю, сільським 
господарством, природно-заповідним фондом. Цифрові показники 
різних галузей господарства краю щороку оновлюються відповідно 
до даних зі збірника «Статистичний щорічник Tернопільської 
області», який готує до друку Головне управління статистики 

у Тернопільській області, тому тут користувачі отримують 
найсвіжішу та достовірну інформацію про область. 

Із розділу «Бібліотечні новини» черпають відомості про 
книжкові виставки, мистецькі вечори, зустрічі з відомими людьми 
й інші громадські заходи не лише користувачі бібліотеки, але 
й журналісти, які висвітлюють роботу книгозбірні в періодичних 
виданнях. Про популярність розділу свідчить 15 681 відвідувань або 
майже 7% від усіх звернень до сайта. 

Не оминули увагою відвідувачі сайта й розділ «Фотоальбом» 
(5,1% від усіх звернень). Те, що фотоальбом бібліотеки користується 
популярністю, цілком зрозуміло, – «краще один раз побачити», до 
того ж, користувачі, які брали участь у масових заходах 
у бібліотеці, мають нагоду знайти себе на світлинах, та й журналісти 
беруть фото для ілюстрації статей.  

Такі розділи сайта, як «Віртуальна довідкова служба», «Центр 
«Вікно в Америку» чи «Інтернет-центр», котрі набрали від 1 000 до 
10 000 відвідувань, є вузькоспеціалізованими і, як правило, цікаві 
користувачам певних відділів бібліотеки.  

Відвертими «аутсайдерами» користувацьких звертань є три 
розділи – «Здійснення закупівель», «Обмінний фонд бібліотеки» та 
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«Електронна бібліотека» (0,1%, 0,2% та 0,3% відповідно), хоча 
справа тут не у відсутності зацікавленості, а в особливостях 
структури сайта. Розділ «Здійснення закупівель» розміщено на сайті   
згідно з вимогами чинного законодавства. Сторінки розділу 
«Обмінний фонд бібліотеки» оновлюються щоквартально, на сайті 
вони активні протягом 3 місяців і після цього видаляються, отже, до 
статистики потрапляють як сторінки, видалені протягом року.  

 
У розділі «Електронна бібліотека» є лише дві сторінки, які 

фіксуються засобами моніторингу сервісу «Google Analytics», 
а власне електронна бібліотека й електронний каталог бібліотеки 
реалізовані на платформі «Web-Ірбіс». 

 
Розглянемо статистику звертань до розділів вертикального меню 

навігації. У ній подано загальну кількість звертань до розділу меню 
й розподіл кількості звертань до підменю першого рівня (якщо 
є сторінки підменю другого та вищих рівнів, звертання до них 
враховуються у відповідній сторінці першого рівня). У дужках 
вказано кількість сторінок підменю, до яких були звертання 
протягом року. 

 

Розділ 1. «Електронний каталог». 

Звернення до даного розділу засобами моніторингу сервісу 
«Google Analytics» не фіксуються. 
 

Розділ 2. «Електронна бібліотека» – 760 звертань. 

2.1. «Про проект» (1 стор.) – 397. 

2.2. «Учасники проекту» (1 стор.) – 363. 

397

363
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У межах розділу здійснено звертання до 2 сторінок. Начебто 
мізерна кількість звертань проілюструвала кількість новачків, які 
протягом року відкрили для себе електронну картотеку бібліотеки 
он-лайн, ознайомилися з умовами її використання й долучилися до 
її користувачів. Відвідувачі, які вже знають про даний сервіс, 
заходили безпосередньо в електронний каталог. Тому засобами 
«Google Analytics» у даних розділах меню не фіксувались. 
 

Розділ 3. «Каталог періодичних видань м. Тернополя» – 

3254 звертання. 

3.0. Сторінка меню – 832. 
3.1. «Зведена картотека періодичних видань м. Тернополя» 

(24 стор.) – 1444. 

3.2. «Каталог газет Тернопільської ОУНБ» (4 стор.) – 978. 

1444

978

 

Розділ посідає 13 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 29 сторінок. У «Каталозі 
періодичних видань м. Тернополя» зібрано інформацію про газети та 
журнали восьми найбільших бібліотек міста (підменю «Зведена 
картотека періодичних видань м. Тернополя»). Крім чотирьох 
обласних, проект підтримали ще й чотири університетські 
бібліотеки. Якщо користувач не знаходить певного періодичного 
видання в одній бібліотеці, то, скориставшись даним розділом, він 
може побачити, котра книгозбірня передплатила це видання, 
і звернутись безпосередньо туди, зекономивши час і кошти. Дуже 
шкода, що про таку корисну можливість знає лише півтори тисячі 
читачів. Інформація про передплату зібрана по півріччях, 
оновлюється двічі на рік і підтримується на сайті з 2009 року. 
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Одним зі шляхів підвищення відвідуваності даного розділу може 
бути розміщення гіперпосилання на даний ресурс на сайтах 
бібліотек-учасниць проекту. 

У «Каталозі газет Тернопільської ОУНБ», який читачі відвідали 
майже 1,5 тис. разів, зібрано інформацію про всі всеукраїнські, 
обласні й районні газети за всі роки їх передплати, які є у фонді 
відділу читального залу та інших відділів книгозбірні. 

 

Розділ 4. «Віртуальна довідкова служба» – 4436 звертань. 

4.0. Сторінка меню – 532. 

4.1. «Віртуальна довідка» (91 стор.) – 3625. 

4.2. «Положення про віртуальну довідкову службу» (1 стор.) – 
279. 

3625

279

 

У межах даного розділу, який посідає 11 місце в рейтингу 
відвідуваності, здійснено звернення до 93 сторінок. Як видно 
з результатів дослідження, протягом року з «Положенням про 
віртуальну довідкову службу» ознайомились 279 користувачів – це 
новачки, які зрозуміли, що для отримання бібліографічної довідки 
не обов’язково йти до бібліотеки. Скористались довідкою вже більше 
3,6 тис. осіб. Це, звичайно, не означає, що стільки довідок було 
видано, переважна кількість звертань була до вже готових довідок: 
для учнів і студентів, які виконують реферативні завдання (як 
правило, теми, які задають вчителі й викладачі, – стереотипні), це 
досить суттєва допомога – знайти в уже знайденому… 
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Розділ 5. «Вiртуальні виставки» – 28 720 звертань. 

5.0. Сторінка меню – 1945. 
5.1. «Рейтинг книг» – 1378. 
5.2. «Рейтинг періодичних видань» – 1358. 
5.3. «Нові книги у відділі читального залу» – 496. 
5.4. «Видання Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки» – 151. 
5.5. «Книга з автографом» – 451. 
5.6. «Доробок Великого Режисера» – 114. 
5.7. «Нові книги від «Свічада» – 210. 
5.8. «Kниги, що надійшли за Державною програмою «Українська 

книга» – 637. 
5.9. «Книги, видані за фінансової підтримки обласної видавничої 

ради» – 559. 
5.10. «Шляхом боротьби і звитяг» – 349. 
5.11. «Окраса книг – екслібрис» – 774. 
5.12. «Літературне Тернопілля – «Сторінками літературних та 

літературно-мистецьких альманахів, збірників» – 407. 
5.13. «Шевченко і Тернопільщина» – 15 054. 
5.14. «Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної 

політики України» – 641. 
5.15. «Україна – НАТО: читаймо, аналізуймо, полемізуймо» – 373. 
5.16. «Літературне Тернопілля – «Розкрилля слова» – 3509. 
5.17. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2013» – 34. 
5.18. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2012» – 96. 
5.19. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2011» – 84. 
5.20. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2010» – 98. 
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Розділ посідає 2 місце в рейтингу відвідуваності. У його межах 
здійснено звернення до 21 сторінки. Тут зібрано доволі різнопланові 
виставки. Це й рейтинги книг та періодичних видань, які можна 
переглянути відразу з головної сторінки сайта, і новинки 
книжкового ринку, і галузева література, і колекції книг 
з автографами авторів, зібрані протягом багаторічної діяльності 
бібліотеки. Окреме місце за кількістю звертань посідають краєзнавча 
література та виставки, присвячені видатним особистостям держави. 
До речі, левова частка відвідувань і беззаперечне лідерство в розділі 
належить віртуальній виставці «Шевченко і Тернопільщина» як 
конгломерату обох вищеназваних тем. Найменший інтерес 
викликали всеукраїнські рейтинги «Книжка року» поточного та 
минулих років.  

Вищеназваний розподіл виставок є умовним, тому що на даний 
час у межах розділу виставки розміщені досить безсистемно. Одним 
зі шляхів підвищення відвідуваності даного розділу можна 
запропонувати диференціацію виставок за темами (наприклад, 
«Виставки краєзнавчої літератури», «Галузева література», 
«Рейтинги», «Букіністу», «Видатні особистості» тощо). 
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Розділ 6. «Про бібліотеку» – 56 716 звертань.  

6.0. Сторінка меню – 1056. 

6.1. «Структура бібліотеки» (1 стор.) – 1632. 

6.2. «Правила користування» (1 стор.) – 340. 
6.3. «Будівництво бібліотеки» (16 стор.) – 370. 

6.4. «Про нас пишуть» (479 стор.) – 28 491. 

6.5. «Історія бібліотеки» (1 стор.) – 286. 

6.6. «Плани, звіти» (21 стор.) – 22 512. 

6.7. «Питання – відповіді» (17 стор.) – 1441. 

6.8. «Наші дарувальники» (1 стор.) – 588. 

 

Розділ посідає 1 місце в рейтингу відвідуваності з великим 
відривом. У межах розділу здійснено звернення до 538 сторінок. Як 
видно з діаграми, найбільше звертань протягом року було до пунктів 
меню «Про нас пишуть» та «Плани, звіти», що свідчить про 
зацікавленість громадськості роботою бібліотеки, адже в першому 
пункті відображено статті з періодичних видань (у тому числі 
й фахових) про різні аспекти діяльності бібліотеки, написані як 
професійними журналістами, так і працівниками бібліотеки, а в дру-
гому – квінтесенція роботи установи, структурована та диферен-
ційована по відділах і відображена в річних планах і звітах. 

Наступні за популярністю – пункти меню «Структура 
бібліотеки» та «Питання – відповіді», до кожного з яких 
звернулося більше тисячі користувачів. У «Структурі…» коротко 
охарактеризовано кожен зі структурних підрозділів бібліотеки, 
вказано основні напрямки діяльності та перелік послуг, які надає 
той чи інший відділ, а також номери телефонів, за якими можна 
отримати додаткову інформацію. У «Питаннях…» можна сформувати 
власний запит щодо роботи книгозбірні, її структурних підрозділів, 
наявності ресурсів тощо, а також ознайомитися з типовими 
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запитаннями, які вже ставилися раніше. Віртуальні користувачі, які 
відвідали дані пункти меню, – потенційні реальні читачі 
бібліотеки. 

 

Розділ 7. «Видання бібліотеки» – 6200 звертань. 

7.0. Сторінка меню – 438. 

7.1. «Бібліографічні покажчики» (55 стор.) – 3070. 

7.2. «Вебліографічні покажчики» (12 стор.) – 646. 

7.3. «Інформаційні бюлетені» (103 стор.) – 1149. 

7.4. «Публікації директора бібліотеки» (13 стор.) – 457. 

7.5. «Бібліотечна аналітика» (8 стор.) – 253. 

7.6. «Інші видання» (8 стор.) – 187. 

 

Розділ посідає 8 місце в рейтингу відвідуваності. Він містить 
електронні аналоги всієї друкованої продукції книгозбірні. Це 
бібліографічні та вебліографічні покажчики, інформаційні бюлетені, 
бібліотечна аналітика та інші видання, які можуть бути корисними 
як бібліотекарям у їхній роботі, так і широкому колу пересічних 
користувачів. 

У межах розділу здійснено звернення до 6200 сторінок. Як 
видно з діаграми, найбільше звертань протягом року було до пункту 
меню «Бібліографічні покажчики», у якому розміщено майже 
60 бібліографічних покажчиків за останні 15 років активної 
популяризації ресурсів бібліотеки в мережі інтернет. Серед них 
достойне місце займають видання, об’єднані іменами історичних осіб 
краю, територіальні та хронологічні покажчики, а також посібники, 
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які стали результатом співпраці з вищими навчальними закладами 
та установами культури міста й області. 

Ще одним пунктом, який активно відвідували користувачі, 
є «Інформаційні бюлетені». Тут розміщено електронні аналоги 
друкованих видань структурних підрозділів бібліотеки. 
 

Розділ 8. «Бібліотечні новини» – 15 681 звертання. 

8.0. Сторінка меню – 576. 

8.1. «2014 рік» (128 стор.) – 7818. 

8.2. «2013 рік» (94 стор.) – 3571. 

8.3. «2012 рік» (62 стор.) – 713. 

8.4. «2011 рік» (98 стор.) – 1765. 

8.5. «2010 рік» (50 стор.) – 469. 

8.6. «2009 рік» (37 стор.) – 415. 

8.7. «2008 рік» (18 стор.) – 117. 

8.8. «2007 рік» (1 стор.) – 48. 

8.9. «2006 рік» (1 стор.) – 36. 

8.10. «2005 рік» (1 стор.) – 51. 

8.11. «2004 рік» (1 стор.) – 28. 

8.12. «2003 рік» (1 стор.) – 34. 

8.13. «2002 рік» (1 стор.) – 40.  

 

Розділ посідає 5 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 494 сторінок. Те, що найбільша 
кількість відвідувань новин припадає на поточний рік, 
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є закономірним, адже громадськість і мас-медіа стежать за життям 
бібліотеки й цікавляться, що відбувалось та що може запропонувати 
установа своїм відвідувачам. Із читанням новин попередніх років 
спостерігається практично лінійна залежність: чим більше рік 
віддаляється в історію, тим менший інтерес до подій. Винятком 
є 2012 рік. Відвідуваність новин цього року відверто менша, 
дослідження не може пояснити цього факту. З 2007 року 
спостерігається приблизно рівна кількість переглядів (до ста осіб) за 
кожен із минулих років. Найімовірніше, є певна категорія осіб, які 
робили моніторинг новин бібліотеки по різних роках, виходячи зі 
своїх потреб. 
 

Розділ 9. «Календар знаменних дат» – 3180 звертань. 

9.0. Сторінка меню – 535. 

9.1. «2015 рік» (1 стор.) – 338. 

9.2. «2014 рік» (1 стор.) – 719. 

9.3. «2013 рік» (1 стор.) – 94. 

9.4. «2012 рік» (1 стор.) – 68. 

9.5. «2011 рік» (1 стор.) – 88. 

9.6. «2010 рік» (1 стор.) – 162. 

9.7. «2009 рік» (1 стор.) – 107. 

9.8. «2008 рік» (1 стор.) – 76. 

9.9. «2007 рік» (1 стор.) – 84. 

9.10. «2006 рік» (1 стор.) – 100. 

9.11. «2005 рік» (1 стор.) – 129. 

9.12. «2004 рік» (1 стор.) – 163. 

9.13. «2003 рік» (1 стор.) – 96. 

9.14. «2002 рік» (1 стор.) – 110. 
9.15. «2001 рік» (1 стор.) – 107. 

9.16. «Положення» (1 стор.) – 204. 
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Розділ посідає 14 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 17 сторінок. Як і передбачалось, 
найбільше відвідування «Календаря...» поточного року. Окрім 
поточного, звертання до «Календарів…» минулих років приблизно 
однакове. Варто відзначити, що «Календар…» на майбутній (на той 
час) 2015 рік користувався популярністю навіть більшою, аніж на 
поточний рік, якщо врахувати, що на сайті він був доступний 
близько одного місяця. За цей місяць його відвідали майже 
половина тієї кількості людей, які читали «Календар…» за поточний 
рік протягом 12-ти місяців. Висновок: даний бібліографічний 
покажчик користується попитом, проте бажано підготувати й 
розмістити його не наприкінці року, а принаймні в другому півріччі. 
 

Розділ 10. «Послуги» – 1244 звертання. 

10.0. Сторінка меню – 391. 
10.1. «Перелік платних послуг» (3 стор.) – 544. 

10.2. «Електронна доставка документів» (3 стор.) – 309. 
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Розділ посідає 16 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 7 сторінок. Як видно з діаграми, 
кількість звертань до всіх пунктів підменю в першому наближенні 
приблизно однакова, із чого можна зробити висновок, що переважна 
кількість користувачів зверталась до всіх пунктів, тобто послуги 
бібліотеки цікавили від 300 до 600 користувачів. 
 

Розділ 11. «Центр «Вікно в Америку» – 3542 звертання. 

11.0. Сторінка меню – 704. 
11.1. «Про проект» – 318. 
11.2. «Ресурси» – 114. 
11.3. «Послуги» – 262. 
11.4. «Клуби» – 848. 
11.5. «Корисні посилання» – 140. 
11.6. «Наші координати» – 152. 

11.7. «Новини «Вікна в Америку» (79 стор.) – 816. 
11.8. «About Us» – 36. 
11.9. «Resourses» –18. 
11.10. «Services» – 16. 
11.11. «Clubs» – 72. 
11.12. «Contact Us» – 36. 
11.13. «Links» – 10. 
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Розділ посідає 12 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 93 сторінок. Найбільша кількість 
звертань спостерігається до розділів «Новини «Вікна в Америку» 
(23%) та «Клуби» (24%). Популярність клубів із вивчення 
іноземних мов підтверджується великою кількістю користувачів 
у бібліотеці під час їхніх засідань.  

Особливістю даного розділу є те, що його пункти меню 
продубльовані двома мовами. До пунктів меню, які розкривають 
роботу центру, звертання помірне, хоча варто зауважити, що до 
україномовних сторінок розділу частота звертання все ж у 8–
10 разів більша, аніж до відповідних англомовних. 
 

Розділ 12. «Інтернет-центр» – 891 звертання. 

12.0. Сторінка меню – 365. 

12.1. «Правила користування» (1 стор.) – 339. 

12.2. «Історія Інтернет-центру» (1 стор.) – 187. 



19 
 

 

Розділ посідає 17 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 3 сторінок. Найбільшу кількість 
звертань зафіксовано до пункту меню «Правила користування» 
(38%). 
 

Розділ 13. «Центр європейської інформації» – 5735 звертань. 

13.0. Сторінка меню – 154. 

13.1. «Про центр» (1 стор.) – 128. 

13.2. «Новини центру» (37 стор.) – 443. 

13.3. «Центри європейської інформації в Україні» (1 стор.) – 90. 

13.4. «Інформація про Європейський Союз» (1 стор.) – 4884. 

13.5. «Корисні посилання» (1 стор.) – 36. 
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Розділ посідає 9 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 43 сторінок. Переважну кількість 
звертань зафіксовано до пункту меню «Інформація про 
Європейський Союз» (85%), у якому доступно викладено історію 
створення та розширення Європейського Союзу, характеристика його 
інституцій та основні засади діяльності. Усе коротко, лаконічно 
й зрозуміло, тому й не дивно, що пересічні користувачі активно 
звертаються саме до такого джерела. Про пункт «Електронна 
картотека документів» немає даних, бо він реалізований на 
платформі «Web-Ірбіс» і не фіксується засобами Google Analytics. 
 

Розділ 14. «Фотоальбом» – 11 728 звертань. 

14.0. Сторінка меню – 1322. 
14.0. Сторінка меню «Бібліотечні новини» – 1070. 

14.1. «2014 рік» (295 стор.) – 5943. 

14.2. «2013 рік» (166 стор.) – 1523. 

14.3. «2012 рік» (79 стор.) – 477. 

14.4. «2011 рік» (48 стор.) – 258. 

14.5. «2010 рік» (36 стор.) – 300. 

14.6. «2009 рік» (32 стор.) – 130. 

14.7. «2008 рік» (37 стор.) – 188. 

14.8. «2007 рік» (15 стор.) – 90. 

14.9. «2006 рік» (16 стор.) – 129. 

14.10. «2005 рік» (39 стор.) – 169. 

14.11. «2004 рік» (6 стор.) – 52. 

14.12. «2002 рік» (4 стор.) – 90. 
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Розділ посідає 6 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 775 сторінок. Найбільшу кількість 
відвідувань зафіксовано до сторінок фотоальбому за поточний та 
попередній рік – 51% та 13% відповідно. Також користувалися 
популярністю фотоальбоми 2012 року. До сторінок давністю від 3-х 
років зверталась мізерна кількість користувачів, приблизно одна 
й та ж у межах кожного пункту меню різних років.  

 

Розділ 15. «Бібліотекарю» – 8210 звертань. 

15.0. Сторінка меню – 861. 

15.1. «Методичні рекомендації» (32 стор.) – 3036. 

15.2. «Консультації» (3 стор.) – 721. 

15.3. «Публічні бібліотеки області» (31 стор.) – 3772. 
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Розділ посідає 7 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 67 сторінок. Найбільшу кількість 
звертань зафіксовано до вмісту пункту «Публічні бібліотеки 
області», який, попри малоінформативну назву, містить інформацію 
про централізовані бібліотечні системи області, центральні районні 
бібліотеки та бібліотеки-філіали. Майже не поступається популяр-
ністю пункт «Методичні рекомендації», у якому представлено 
повнотекстові видання методично-бібліографічних порад та рекомен-
дацій для бібліотечних працівників. Порівняно мало користувачів 
відвідали пункт «Консультації», можливо є зміст об’єднати його 
з методичними рекомендаціями.  
 

Розділ 16. «Обмінний фонд бібліотеки» – 497 звертань. 

16.0. Сторінка меню – 182. 

16.1. «Література медичної тематики (2011–2012 роки)» (1 стор.) – 
40. 

16.2. «Надходження за перший квартал 2013 року» (1 стор.) – 6. 

16.3. «Надходження за другий квартал 2013 року» (1 стор.) – 10. 

16.4. «Надходження за третій квартал 2013 року» (1 стор.) – 68. 

16.5. «Надходження за четвертий квартал 2013 року» (1 стор.) – 34. 
16.6. «Надходження за перший квартал 2014 року» (1 стор.) – 58. 

16.7. «Надходження за другий квартал 2014 року» (1 стор.) – 87. 

16.8. «Надходження за третій квартал 2014 року» (1 стор.) – 12. 
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Розділ посідає 18 місце в рейтингу відвідуваності. Причини 
такої кількості звертань розкрито на с. 7 даної довідки. У межах 
розділу здійснено звернення до 9 сторінок. Найбільшу кількість 
звертань зафіксовано до вмісту пункту «Надходження за другий 
квартал 2014 року» (17%).  
 

Розділ 17. «Регіон» – 15 875 звертань. 

17.0. Сторінка меню – 433. 

17.1. «Обласний центр» (1 стор.) – 299. 

17.2. «Карта області» (20 стор.) – 11631. 

17.3. «Історична довідка» (1 стор.) – 110. 

17.4. «Демографічна ситуація» (1 стор.) – 697. 

17.5. «Освіта» (1 стор.) – 50. 

17.6. «Наука» (1 стор.) – 23. 

17.7. «Культура» (1 стор.) – 68. 

17.8. «Економіка» (1 стор.) – 38. 

17.9. «Промисловість» (1 стор.) – 58. 

17.10. «Сільське господарство» (1 стор.) – 613. 

17.11. «Транспорт» (1 стор.) – 32. 

17.12. «Природно-заповідний фонд» (1 стор.) – 1449. 

17.13. «Ґрунти» (1 стор.) – 254. 
17.14. «Єдиний державний реєстр підприємств та організацій» 

(1 стор.) – 120. 
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Розділ посідає 4 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 34 сторінок. Найбільшу кількість 
звертань спостерігаємо до вмісту пункту «Карта області», який 
відвідав 11 631 користувач, що становить майже три чверті від 
загальної кількості звертань до цього розділу (73%). У даному 
пункті на окремих сторінках відображено інформацію про всі 
17 районів нашого краю: географічну та історичну довідки, дані про 
населення, промисловість, культуру та інші важливі відомості. 
Доповнюють кожну сторінку карти відповідного району. Інші 
пункти розділу стосуються області в цілому, відвідуваність кожного 
з них коливається від 23 до 1449 звертань протягом року. 
Натомість, якщо цифрові показники в пунктах «Демографічна 
ситуація», «Освіта», «Наука», «Культура» та інші оновлюються 
через рік, то вміст пункту «Карта області» не редагувався. Цифрові 
показники текстової частини не оновлюються, графічна частина 
відповідних сторінок виглядає застарілою та малоінформативною, 
вона не задовольняє сучасних тенденцій оформлення графіки та 
мультимедійного наповнення веб-сторінок, зокрема карти на 
сторінках мізерного розміру та деталізації. Потрібно кардинально 
переробити дизайн даного пункту, як текстову, так і графічну його 
складові. 
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Розділ 18. «Події культурного життя» – 2425 звертань. 

18.0. Сторінка меню – 490. 

18.1. «2015» (1 стор.) – 2. 

18.2. «2014» (13 стор.) – 1414. 
18.3. «2013» (13 стор.) – 279. 

18.4. «2012» (13 стор.) – 142. 

18.5. «2011» (13 стор.) – 98. 

 

Розділ існує на сайті з 2011 року. Посідає 15 місце в рейтингу 
відвідуваності. У межах розділу здійснено звернення до 54 сторінок. 
Особливістю даного розділу є те, що до його контенту можна 
звернутись і з головної сторінки сайта. Найбільшу кількість 
звертань (61%) зафіксовано до вмісту пункту «2014 рік» – 
результат  очевидний, бо в даному пункті меню знаходяться 
сторінки поточного року. Сторінки попередніх років на сайті 
розміщено як архів, їх відвідували разів у 5–14 рідше, очевидно, 
з метою порівняння культурних заходів за різні роки, проте більш 
ніж півтисячі звертань – це дуже непогана цифра, яка свідчить про 
зацікавленість користувачів культурним життям, зокрема краю. 
Слід відзначити 2 відвідування пункту «2015 рік» – оскільки 
«Події...» позиціонуються саме як анонс культурних подій, тому 
розміщуються з випередженням, і тому до статистики 2014 року 
потрапив відповідний пункт. 
 

Розділ 19. «Обласне відділення УБА» – 5432 звертання. 

19.0. Сторінка меню – 230. 

19.1. «Про ТОВ УБА» (24 стор.) – 4457. 

19.2. «Важливі документи» (8 стор.) – 140. 
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19.3. «Хроніка подій» (19 стор.) – 605. 

 

Розділ посідає 10 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 77 сторінок. Переважаюча кількість 
звертань (82%) – до пункту «Про ТОВ УБА», у якому знаходяться 
практично всі основні відомості про Тернопільське обласне 
відділення Української бібліотечної асоціації – інформація про 
засновників, президію, колективних членів, положення та річні 
звіти про діяльність ТОВ УБА. Натомість пункт «Важливі 
документи» відвідало менше 3% користувачів. Загалом по розділу 
доцільно всі підменю пункту «Про ТОВ УБА» винести в підменю 
першого рівня, додавши пункт «Положення» до вмісту пункту 
«Важливі документи», так буде логічніше й зручніше для пошуку. 
 

Розділ 20. «Ресурси інтернету» – 18 672 звертання. 

20.0. Сторінка меню – 273. 

20.1. «Засоби масової інформації» (7 стор.) – 3533. 

20.2. «Культура і мистецтво» (26 стор.) – 2812. 

20.3. «Наука і освіта» (3 стор.) – 559. 

20.4. «Охорона здоров’я» (12 стор.) – 11 180. 

20.5. «Право» (1 стор.) – 106. 

20.6. «Людина і суспільство» (3 стор.) – 209. 
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Розділ посідає 3 місце в рейтингу відвідуваності. У межах 
розділу здійснено звернення до 53 сторінок. Найбільшу кількість 
звертань зафіксовано до пункту «Охорона здоров’я» (60%). Досить 
активно відвідували користувачі й контент пунктів «Засоби масової 
інформації» та «Культура і мистецтво» (відповідно 19% і 15%). 
А ось пункти «Право» та «Людина і суспільство» користувались 
найменшою популярністю. Особливістю даного розділу є те, що 
спостерігається мізерна кількість звертань до сторінки меню – 
відвідувачі переважно користувались випадаючими підменю на 
головній сторінці сайта, що свідчить про продуманість назв 
пунктів – вони інформативні. Не варто забувати, що велика 
частина відвідувань – перенаправлення від пошукових систем. 
Недоліком даного розділу є його статичність – періодично 
з’являються нові веб-ресурси, старі змінюють свої адреси чи 
зникають, а в межах розділу перевірка та оновлення гіперпосилань 
не проводились уже досить довгий час. 
 

Розділ 21. «Здійснення закупівель» – 203 звертання. 

21.0. Сторінка меню – 58. 

21.1. «2014 рік» (5 стор.) – 55. 

21.2. «2013 рік» (5 стор.) – 50. 

21.3. «2012 рік» (6 стор.) – 40. 
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Розміщення розділу на сайті зумовлено ст. 4 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 1 червня 
2010 року. Тому розділ не включено до рейтингу відвідуваності. 
У межах розділу здійснено звернення до 17 сторінок. Кількісні 
показники відвідування сторінок у межах розділу приблизно 
однакові. 
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Висновки 

Дане дослідження є другим із серії «Аналітична довідка 
звернень до сайта Тернопільської ОУНБ...». Можна говорити про 
певні зміни в структурі сайта, спрямовані на оптимізацію розділів та 
пунктів меню для зручності відвідування користувачами. Зокрема, 
пункт «Повнотекстові видання бібліотеки» винесений до 
вертикального меню навігації та став повноцінним розділом. 
У розділі «Обмінний фонд бібліотеки» адміністратор сайта більше не 
видаляє сторінки надходжень за квартал (хоча й видимі вони лише 
певний час), у результаті статистика відвідувань цього розділу стала 
відповідати реальному стану речей (раніше статистика більше 70% 
відвідувань цього розділу спрямовувалась до сторінок, видалених 
протягом року, та хибних посилань).  

Не обійшлось і без недоліків. Після трансформації пункту 
«Повнотекстові видання бібліотеки» у розділ перестали працювати 
гіперпосилання зі сторінки контенту «Вийшли з друку», яка 
знаходиться на головній сторінці сайта. На даний час ця проблема 
вирішується адміністрацією сайта. 

Виходячи з результатів цьогорічного дослідження, вважаю за 
доцільне розробити та впровадити новий дизайн пункту «Карта 
області» розділу «Регіон» та впроваджувати в наповненні сайта 
більше візуальних та мультимедійних елементів, які би привертали 
увагу до контенту. 

Сайт бібліотеки існує уже тривалий час, з 2003 року. Назріває 
проблема захаращеності випадаючих підменю вертикального меню 
навігації (зокрема, у розділах «Бібліотечні новини», «Фотоальбом», 
«Про нас пишуть» та «Хроніка УБА» їхня кількість досягає 
п’ятнадцяти). У даних розділах годилося б сформувати архів, куди 
перенести відповідні підменю минулих років. 

 
 

 

 

 

В. І. Раківський, 

завідувач відділу автоматизації  

та механізації бібліотечних процесів  
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