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За підсумками 2016 року проведено аналітичне дослідження 
звернень до сайта Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки (www.library.te.ua).  

 
Загальна кількість користувачів, які відвідали сайт бібліотеки 

протягом 2016 року, становить 70 409 осіб. З них в тому числі 
послугами електронного каталогу скористалися 40 544 онлайнових 
користувачів. Загальна кількість звернень до сторінок сайта – 
361 467. 

Переважна частина звернень до сторінок, а саме 359 892 (що 
становить 99,6% усіх відкритих сторінок) – це звернення до 
статичних сторінок, розміщених на сайті; решта сторінок, а саме 
1575 (0,4%) – пошукові запити засобами сайта, переклад сторінок 
сайта іншими мовами та інші сторінки, видалені протягом року.  
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Рис. 1.  

Головну сторінку сайта Тернопільської ОУНБ умовно можна 
поділити на три логічні блоки: горизонтальне меню навігації 
(блакитна горизонтальна стрічка), вертикальне меню навігації (ліва 
вертикальна колонка меню) та колонка контенту (рис. 1). 
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Дослідження проводилося за пунктами підменю навігації сайта 
нульового та першого рівня. Відвідування 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. 

 
До головної сторінки сайту зафіксовано 97 472 звернення (27% 

від загальної кількості статичних сторінок). 
 
До сторінок горизонтального меню навігації зафіксовано 

8950 звернень (2,5% від загальної кількості статичних сторінок). 
Статистика відвідування сторінок горизонтального меню 

навігації виглядає таким чином: 

• «Мапа сайту» – 760; 

• «Наші дарувальники» – 798; 

• «Блоги» – 5162; 

• «Контакти» – 2230. 
 
Сторінки контенту, винесені на головну сторінку сайта, 

переглянуто 9539 разів (2,6% від загальної кількості статичних 
сторінок).  

Статистика відвідування сторінок контенту на головній сторінці 

сайта виглядає таким чином: 
 
Розділи: 

• «Бібліотечні новини» – 2484; 

• «Вийшли з друку» – 2052; 

• «Події культурного життя краю» – 1274; 

• «Про нас пишуть» – 1425; 

• «Рейтинг книг та журналів» – 388. 
 
Підрозділи «Рейтингу книг та журналів»: 

• «Світовий Best» – 314; 

• «Український Best» – 318; 

• «Книга – відкриття року» – 156; 

• «Бестселери авторів Тернопільщини» – 239; 

• «Суспільно-політичні» – 608; 

• «Гуманітарні» – 138; 
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• «Для дозвілля» – 135; 

• «Книги на електронних носіях» – 8. 
 

До сторінок вертикального меню навігації зафіксовано 
252 224 звернень (69,8% від загальної кількості статичних 
сторінок).  

 
Розподіл звернень користувачів до відповідних пунктів 

вертикального меню навігації в процентному співвідношенні 
приведений на рисунку 2.  

 
Рис. 2. 

Як видно з рисунка, найбільша кількість звернень користувачів 
до електронного каталогу (30%), розділів «Про бібліотеку» (22%), 
«Віртуальні виставки» (8%), «Бібліотечні новини» (8%),  «Видання 
бібліотеки», «Регіон», «Фотоальбом» і «Центр європейської 
інформації» (по 4%). Їхня популярність закономірно випливає із 
засад роботи бібліотеки. Цьогоріч нарешті статистику відвідувань 
електронних каталогів бібліотеки відображено у повному обсязі 
засобами Google Analytics. Виявилось, що ними користується майже 
третина відвідувачів веб-сайту (30%). Розділ «Про бібліотеку», який 
відвідали понад 22% віртуальних користувачів бібліотеки, – 
наймасштабніший із розділів сайта. Він містить інформацію як про 
внутрішню структуру бібліотеки (режим роботи, правила 
користування, характеристику відділів, історію), так і про 
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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 8% 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 
й ознайомитись із добірками книг різної тематики, віртуальними 
колекціями книг, присвячених відомим особистостям краю 
й держави, побачити новинки літератури, не заходячи до бібліотеки. 

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 20 885 відвідувань або 
більше 8% від усіх звернень до сайта. 

Розділ «Видання бібліотеки» відвідали 4% відвідувачів сайта, 
що свідчить про зростання популярності та ефективності бібліогра-
фічних покажчиків, інформаційних бюлетенів та інших видань, які 
готують бібліотекарі багатьох відділів книгозбірні. 

Розділ «Регіон» теж вивчали 4% 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. 

Не оминули увагою відвідувачі сайта й розділ «Фотоальбом» (4% 
від усіх звернень). Те, що фотоальбом бібліотеки користується 
популярністю, цілком зрозуміло, – «краще один раз побачити», до 
того ж, користувачі, які відвідували чи брали участь у масових 
заходах у бібліотеці, мають нагоду знайти себе на світлинах, та й 
журналісти використовують фото для ілюстрації статей.  
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Вперше цього року зафіксовано 4% звернень до розділу «Центр 
європейської інформації». Його створено  з ініціативи та підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» для задоволення потреби в 
підвищенні поінформованості громадськості Тернопільщини з питань 
європейської інтеграції. Центр надає доступ до документів на 
електронних носіях із питань європейського права, економіки країн 
ЄС, культури та мистецтва народів Європи, історичних та сучасних 
зв’язків України з країнами Європи, європейського законодавства. 

 
Розглянемо статистику звернень до розділів вертикального меню 

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

 

Розділ 1. «Електронний каталог» – 76 825 звернень. 

1.0. Сторінка меню – 32316. 
1.1. Пошукові запити – 44509. 

Електронна бібліотека й електронний каталог бібліотеки 
реалізовані на платформі «Web-Ірбіс», Вони сформовані так, що 
можна зчитати статистику звернень до головної сторінки каталогу та  
загальну кількість звернень, без диференціації по базах даних. 
Розділ впевнено посідає 1 місце за кількістю звернень користувачів. 
 

Розділ 2. «Електронна бібліотека» – 1202 звернення. 

2.1. «Про проект» (1 стор.) – 650. 

2.2. «Учасники проекту» (1 стор.) – 552. 

 

Розділ посідає 18 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
збільшилась на 308 (+34%). У межах розділу здійснено звернення до 
2 сторінок. Начебто мізерна кількість звернень 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 
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знають про даний сервіс, заходили безпосередньо в електронний 
каталог. Тому звернення цих користувачів зафіксовано у розділі 1. 
 

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

2972 звернення. 

3.0. Сторінка меню – 896. 
3.1. «Зведена картотека періодичних видань м. Тернополя» 

(21 стор.) – 1654. 

3.2. «Каталог газет Тернопільської ОУНБ» (1 стор.) – 420. 
 
Розділ посідає 13 місце за кількістю звернень користувачів. 

У межах розділу здійснено звернення до 23 сторінок. Порівняно 
з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу збільшилась на 
259 (+10%). 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 передпла-
тила 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. Одним зі шляхів підвищення відвідуваності даного 
розділу може бути розміщення гіперпосилання на даний ресурс на 
сайтах бібліотек-учасниць проекту. 

 

Розділ 4. «Віртуальна довідкова служба» – 2837 звернень. 

4.0. Сторінка меню – 346. 

4.1. «Віртуальна довідка» (142 стор.) – 2367. 

4.2. «Положення про віртуальну довідкову службу» (1 стор.) – 
124. 

 
У межах даного розділу, який посідає 14 місце за кількістю 

звернень користувачів, здійснено звернення до 144 сторінок. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
збільшилась на 465 (+20%). Як видно з результатів дослідження, 
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протягом року з «Положенням про віртуальну довідкову службу» 
ознайомились 124 користувачі – це новачки, які зрозуміли, що для 
отримання бібліографічної довідки не обов’язково йти до бібліотеки. 
Скористались довідкою вже більше двох тисяч осіб. Це, звичайно, не 
означає, що стільки довідок було видано, переважна кількість 
звернень 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… 

 

Розділ 5. «Вiртуальні виставки» – 19 334 звернення. 

5.0. Сторінка меню – 1870. 
5.1. «Рейтинг книг» – 1211. 
5.2. «Рейтинг періодичних видань» – 1093. 
5.3. «Літературний подіум» – 146. 
5.4. «Видання Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки» – 138. 
5.5. «Книга з автографом» – 301. 
5.6. «Доробок Великого Режисера» – 131. 
5.7. «Нові книги від «Свічада» – 163. 
5.8. «Kниги, що надійшли за Державною програмою «Українська 

книга» – 240. 
5.9. «Книги, видані за фінансової підтримки обласної видавничої 

ради» – 500. 
5.10. «Шляхом боротьби і звитяг» – 230. 
5.11. «Окраса книг – екслібрис» – 525. 
5.12. «Літературне Тернопілля – «Сторінками літературних та 

літературно-мистецьких альманахів, збірників» – 322. 
5.13. «Шевченко і Тернопільщина» – 6039. 
5.14. «Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної 

політики України» – 229. 
5.15. «Україна – НАТО: читаймо, аналізуймо, полемізуймо» – 322. 
5.16. «У серці Бог, Україна, свобода!» – 268. 
5.17. «У пошуках слова» – 238. 
5.18. «Галицькі лицарі волі» – 243. 
5.19. «Провісник українського відродження» – 396. 
5.20. «Літературне Тернопілля – «Розкрилля слова» – 3586. 
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5.21. «На допомогу вчителям англійської мови: до Року англійської 
мови в Україні» – 486. 

5.22. «Євросоюз : історія та інституції» – 215. 
5.23. «Євген Коновалець. Борець за волю України» – 107. 
5.24. «Рідкісна і цінна книга у фондах ТОУНБ» – 62. 
5.25. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2015» – 42. 
5.26. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2014» – 56. 
5.22. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2013» – 64. 
5.28. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2012» – 24. 
5.29. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2011» – 35. 
5.30. «Всеукраїнський рейтинг – «Книжка року – 2010» – 52. 

 

Розділ посідає 4 місце за кількістю звернень користувачів. 
У його межах здійснено звернення до 31 сторінки. Порівняно з по-
переднім роком відвідуваність сторінок розділу збільшилась на 576 
(+3%). Порівняно з минулим роком кількість віртуальних виставок 
збільшилась на 5 і досягла 30-и. 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 звернень посідають крає-
знавча література та виставки, присвячені видатним особистостям 
держави. До речі, левова частка відвідувань і беззаперечне лідерство 
в розділі належить віртуальній виставці «Шевченко і Терно-
пільщина» 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. 

 

Розділ 6. «Про бібліотеку» – 54 829 звернень.  

6.0. Сторінка меню – 796. 

6.1. «Структура бібліотеки» (1 стор.) – 1696. 

6.2. «Будівництво бібліотеки» (8 стор.) – 304. 
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6.3. «Про нас пишуть» (501 стор.) – 23 010. 

6.4. «Історія бібліотеки» (1 стор.) – 318. 

6.5. «Плани, звіти» (24 стор.) – 26 831. 

6.6. «Питання – відповіді» (17 стор.) – 838. 

6.7. «Наші дарувальники» (1 стор.) – 798. 

 

Розділ посідає 2 місце за кількістю звернень користувачів 
з великим відривом. Порівняно з попереднім роком відвідуваність 
сторінок розділу збільшилась на 3445 (+7%). У межах розділу 
здійснено звернення до 554 сторінок. Як видно з цифрового 
представлення, найбільше звернень протягом року було до пунктів 
меню «Плани, звіти» та «Про нас пишуть», що свідчить про 
зацікавленість громадськості роботою бібліотеки, адже в першому 
пункті – квінтесенція роботи установи, структурована та диферен-
ційована по відділах і відображена в річних планах і звітах, а в 
другому – відображено статті з періодичних видань (у тому числі 
й фахових) про різні аспекти діяльності бібліотеки, написані як 
професійними журналістами, так і працівниками бібліотеки. 
Цьогоріч вперше пункт «Плани, звіти» за кількістю відвідувань 
випередив пункт «Про нас пишуть» на 3821 звернення (за 
підсумками двох років розрив становить 8135 звернень). 

Наступні за популярністю – пункти меню «Структура бібліо-
теки» та «Питання – відповіді», до кожного з яких звернулося 
майже тисяча користувачів. У «Структурі…» коротко охарактеризо-
вано 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 запитаннями, які 
вже ставилися раніше. Віртуальні користувачі, які відвідали дані 
пункти меню, – потенційні реальні читачі бібліотеки. Їх за 
відвідуваністю наздоганяє пункт «Наші дарувальники», у якому 
подано перелік установ, організацій, громадських інституцій та 
громадян, які надавали бібліотеці вагому підтримку та благодійну 
допомогу книгами, технічними засобами, програмними продуктами, 
фандрейзинговою діяльністю чи іншими корисними для бібліотеки 
послугами. 
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Розділ 7. «Видання бібліотеки» – 8969 звернень. 

7.0. Сторінка меню – 602. 
7.1. «Бібліографічні покажчики» (84 стор.) – 4145. 

7.2. «Вебліографічні покажчики» (14 стор.) – 522. 

7.3. «Інформаційні бюлетені» (165 стор.) – 2370. 

7.4. «Публікації директора бібліотеки» (21 стор.) – 369. 

7.5. «Бібліотечна аналітика» (16 стор.) – 455. 

7.6. «Інші видання» (12 стор.) – 484. 

 

Розділ посідає 8 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
збільшилось на 1963 (+28%). 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 313 сторінок. Як видно 
з цифрового представлення, найбільше звернень протягом року було 
до пункту меню «Бібліографічні покажчики», у якому розміщено 
майже 60 бібліографічних покажчиків за останні півтора десятка 
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, 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» – 20 885 звернень. 

8.0. Сторінка меню – 622. 

8.1. «2016 рік» (159 стор.) – 12 031. 

8.2. «2015 рік» (101 стор.) – 1723. 

8.3. «2014 рік» (63 стор.) – 534. 

8.4. «2013 рік» (47 стор.) – 730. 
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8.5. «2012 рік» (52 стор.) – 710. 

8.6. «2011 рік» (69 стор.) – 1021. 

8.7. «2010 рік» (33 стор.) – 369. 

8.8. «2009 рік» (35 стор.) – 571. 

8.9. «2008 рік» (30 стор.) – 426. 

8.10. «2007 рік» (1 стор.) – 352. 

8.11. «2006 рік» (1 стор.) – 334. 

8.12. «2005 рік» (1 стор.) – 350. 

8.13. «2004 рік» (1 стор.) – 366. 

8.14. «2003 рік» (1 стор.) – 360.  

8.15. «2002 рік» (1 стор.) – 386.  

 

Розділ посідає 3 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
збільшилась на 2837 (+16%). У межах розділу здійснено звернення 
до 595 сторінок. Те, що найбільша кількість відвідувань новин 
припадає на поточний рік, 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 став 2011 рік, відвідуваність 
новин цього року відверто більша. З 2007 року спостерігається 
приблизно рівна кількість переглядів (приблизно 350 звернень) 
щороку. Це пов’язано з діяльністю пошукових систем та індексацією 
даних сайту з метою відображення у результатах пошуку. 
 

Розділ 9. «Календар знаменних дат» – 6978 звернень. 

9.0. Сторінка меню – 1127. 

9.1. «2017 рік» (1 стор.) – 469. 

9.2. «2016 рік» (1 стор.) – 684. 

9.3. «2015 рік» (1 стор.) – 456. 

9.4. «2014 рік» (1 стор.) – 380. 

9.5. «2013 рік» (1 стор.) – 390. 

9.6. «2012 рік» (1 стор.) – 528. 

9.7. «2011 рік» (1 стор.) – 428. 

9.8. «2010 рік» (1 стор.) – 374. 
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9.9. «2009 рік» (1 стор.) – 374. 

9.10. «2008 рік» (1 стор.) – 372. 

9.11. «2007 рік» (1 стор.) – 460. 

9.12. «2006 рік» (1 стор.) – 384. 

9.13. «2005 рік» (1 стор.) – 376. 

9.14. «2004 рік» (1 стор.) – 18. 

9.15. «2003 рік» (1 стор.) – 12. 

9.16. «2002 рік» (1 стор.) – 18. 

9.17. «2001 рік» (1 стор.) – 50. 

9.18. «Положення» (1 стор.) – 76. 

 

Розділ посідає 11 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
збільшилась на 2175 (+45%). У межах розділу здійснено звернення 
до 19 сторінок. Як і передбачалось, найбільше відвідування «Кален-
даря...» поточного року. Окрім поточного, звернення до «Календа-
рів…» минулих років приблизно однакове. Варто відзначити, що 
цього року «Календар…» на майбутній (на той час) 2017 рік 
розміщено в третьому кварталі і він користувався популярністю 
більшою, аніж на поточний рік, якщо врахувати відношення 
кількості звернень до часу доступності на сайті (величину 
відвідування за день). За цей період його відвідали майже 70% тієї 
кількості людей, які читали «Календар…» за поточний рік протягом 
12-ти місяців.  

Приблизно однакова кількість звернень до «Календарів…» 
попередніх років видання (за період від 2 до 10 років – в межах 
400 звернень, старші 10 років – в межах 10–50 звернень) 
пояснюється активністю програм, які автоматично виявляють 
і сканують веб-сайти для індексації у пошуковиках.  
 

Розділ 10. «Послуги» – 1251 звернень. 

10.0. Сторінка меню – 256. 

10.1. «Перелік платних послуг» (2 стор.) – 752. 

10.2. «Електронна доставка документів» (2 стор.) – 243. 

 

Розділ посідає 17 місце в рейтингу відвідуваності. Порівняно 
з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу зменшилась 
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на 34 (—3%). У межах розділу здійснено звернення до 5 сторінок. 
Порівняно з попереднім роком звернення до пункту «Перелік 
платних послуг» збільшилось на 75, а от до пункту «Електронна 
доставка документів» – зменшилось на 148. 
 

Розділ 11. «Центр «Вікно в Америку» – 4857 звернень. 

11.0. Сторінка меню – 1143. 
11.1. «Про проект» – 365. 
11.2. «Ресурси» – 186. 
11.3. «Послуги» – 294. 
11.4. «Клуби» – 799. 
11.5. «Корисні посилання» – 201. 
11.6. «Наші координати» – 201. 

11.7. «Новини «Вікна в Америку» (97 стор.) – 1372. 
11.8. «About Us» – 56. 
11.9. «Resourses» –40. 
11.10. «Services» – 18. 
11.11. «Clubs» – 130. 
11.12. «Contact Us» – 46. 
11.13. «Links» – 6. 

 

Розділ посідає 12 місце за кількістю звернень користувачів. 
У межах розділу здійснено звернення до 110 сторінок. Порівняно з 
попереднім роком відвідуваність сторінок розділу збільшилась на 
350 (+8%). Найбільша кількість звернень спостерігається до розділів 
«Новини «Вікна в Америку» та «Клуби». 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, звернення помірне, хоча варто зауважити, що до 
україномовних сторінок розділу частота звернення все ж у 8–
10 разів більша, аніж до відповідних англомовних. 
 

Розділ 12. «Інтернет-центр» – 627 звернень. 

12.0. Сторінка меню – 259. 

12.1. «Правила користування» (1 стор.) – 244. 
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12.2. «Історія Інтернет-центру» (1 стор.) – 124. 

 

Розділ посідає 19 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
збільшилась на 8 (+1%). У межах розділу здійснено звернення до 
3 сторінок.  
 

Розділ 13. «Центр європейської інформації» – 9405 звернень. 

13.0. Сторінка меню – 339. 

13.1. «Про центр» (1 стор.) – 213. 

13.2. «Новини центру» (48 стор.) – 1440. 

13.3. «Центри європейської інформації в Україні» (1 стор.) – 200. 

13.4. «Інформація про Європейський Союз» (1 стор.) – 7122. 

13.5. «Корисні посилання» (1 стор.) – 91. 

 

Розділ посідає 7 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
зменшилась на 579 (—6%). У межах розділу здійснено звернення до 
53 сторінок. Переважну кількість звернень зафіксовано до пункту 
меню «Інформація про Європейський Союз» (76%), 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 потрапив до розділу 
«Електронна картотека». На 203% порівняно з минулим роком 
збільшилось відвідування пункту «Новини центру» (1440 проти 
708), що свідчить про активне відображення роботи тернопільського 
відділення Центру європейської інформації в мережі. 

 

Розділ 14. «Фотоальбом» – 10 448 звернень. 

14.0. Сторінка меню – 685. 
14.0. Сторінка меню «Фотоальбом/Бібліотечні новини» – 727. 
14.1. «2016 рік» (408 стор.) – 5807. 
14.2. «2015 рік» (147 стор.) – 1190. 
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14.3. «2014 рік» (63 стор.) – 268. 
14.4. «2013 рік» (51 стор.) – 301. 
14.5. «2012 рік» (49 стор.) – 182. 
14.6. «2011 рік» (59 стор.) – 209. 
14.7. «2010 рік» (39 стор.) – 130. 
14.8. «2009 рік» (28 стор.) – 97. 
14.9. «2008 рік» (47 стор.) – 237. 
14.10. «2007 рік» (10 стор.) – 42. 
14.11. «2006 рік» (21 стор.) – 110. 
14.12. «2005 рік» (29 стор.) – 132. 
14.13. «2004 рік» (14 стор.) – 160. 
14.14. «2002 рік» (8 стор.) – 171. 

 

Розділ посідає 5 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
зменшилась на 2130 (—17%). У межах розділу здійснено звернення 
до 975 сторінок (408 з них – протягом поточного року). Найбільшу 
кількість відвідувань зафіксовано до сторінок фотоальбому за 
поточний та попередній рік – 56% та 11% відповідно. До 
фотогалерей інших років спостерігається мізерна кількість звернень 
(від 0,4% до 3,9%), приблизно одна й та ж у межах кожного пункту 
меню різних років, що пояснюється діяльністю пошукових систем та 
індексацією даних сайту з метою відображення у результатах 
пошуку.  

 

Розділ 15. «Бібліотекарю» – 8115 звернень. 

15.0. Сторінка меню – 854. 

15.1. «Методичні рекомендації» (41 стор.) – 2360. 
15.2. «Офіційні документи» (3 стор.) – 475. 

15.3. «Консультації» (2 стор.) – 584. 

15.4. «Блоги бібліотек Тернопільщини» (1 стор.) – 1147. 

15.5. «Публічні бібліотеки області» (50 стор.) – 2695. 

 

Розділ посідає 10 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
зменшилась на 668 (—8%). У межах розділу здійснено звернення до 
99 сторінок. Найбільшу кількість звернень зафіксовано до вмісту 
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пункту «Публічні бібліотеки області» (33%), який, попри 
малоінформативну назву, містить інформацію про централізовані 
бібліотечні системи області, центральні районні бібліотеки та 
бібліотеки-філіали. Майже не поступається популярністю пункт 
«Методичні рекомендації» (29%), у якому представлено 
повнотекстові видання методично-бібліографічних порад та рекомен-
дацій для бібліотечних працівників. Несподіванкою року стала 
сторінка «Блоги бібліотек Тернопільщини», створена наприкінці 
минулого року, вона отримала за рік 14% звернень розділу.  
 

Розділ 16. «Обмінний фонд бібліотеки» – 290 звернень. 

16.0. Сторінка меню – 125. 
16.1. «Надходження за другий квартал 2016 року» – 37. 
16.2. «Надходження за перший квартал 2016 року» – 34. 
16.3. «Надходження за четвертий квартал 2015 року» – 48. 
16.4. «Надходження за третій квартал 2015 року» – 30. 
16.5. «Надходження за другий квартал 2015 року» – 6. 
16.6. «Надходження за перший квартал 2015 року» – 2. 
16.7. «Надходження за третій квартал 2014 року» – 4. 
16.8. «Надходження за другий квартал 2014 року» – 4. 

 

Розділ посідає 21 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
зменшилась на 371 (—56%). У межах розділу здійснено звернення до 
8 сторінок. Найбільшу кількість звернень зафіксовано до вмісту 
пунктів поточного року (від 10 до 17%).  
 

Розділ 17. «Регіон» – 9556 звернень. 

17.0. Сторінка меню – 224. 
17.1. «Обласний центр» – 104. 
17.2. «Карта області» (27 стор.) – 7573. 
17.3. «Історична довідка» – 38. 
17.4. «Демографічна ситуація» – 286. 
17.5. «Освіта» – 2. 
17.6. «Наука» – 4. 
17.7. «Культура» – 48. 
17.8. «Економіка» – 10. 
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17.9. «Промисловість» – 15. 
17.10. «Сільське господарство» – 374. 
17.11. «Транспорт» – 0. 
17.12. «Природно-заповідний фонд» – 546. 
17.13. «Ґрунти» – 223. 
17.14. «Єдиний державний реєстр підприємств та організацій» – 
109. 

 

Розділ посідає 6 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
зменшилась на 4515 (—32%). У межах розділу здійснено звернення 
до 41 сторінки. Найбільшу кількість звернень спостерігаємо до 
вмісту пункту «Карта області», який відвідали 7573 користувачів, 
що становить більш як три чверті від загальної кількості звернень 
до цього розділу (79%). 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 0 (0%) до 546 (5,7%) звернень протягом року. 
 

Розділ 18. «Події культурного життя» – 1761 звернення. 

18.0. Сторінка меню – 271. 

18.1. «2016» (2 стор.) – 22. 

18.2. «2016» (13 стор.) – 1252. 

18.3. «2015» (13 стор.) – 98. 

18.4. «2014» (10 стор.) – 38. 

18.5. «2013» (8 стор.) – 26. 

18.6. «2012» (7 стор.) – 30. 

18.7. «2011» (7 стор.) – 24. 

 

Розділ створено і розміщено на сайті в 2011 році. Посідає 16 місце 
за кількістю звернень користувачів. Порівняно з попереднім роком 
відвідуваність сторінок розділу зменшилась на 601 (—25%). У межах 
розділу здійснено звернення до 61 сторінки. Особливістю даного 
розділу є те, що до його контенту можна звернутись і з головної 
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сторінки сайта. Найбільшу кількість звернень (71%) зафіксовано до 
вмісту пункту «2016 рік» – результат  очевидний, бо в даному пункті 
меню знаходяться сторінки поточного року. Сторінки попередніх років 
на сайті розміщено як архів, їх відвідували разів у 12-52 рідше, що 
пояснюється діяльністю пошукових систем та індексацією даних сайту 
з метою відображення у результатах пошуку. Слід відзначити 
22 відвідування пункту «2017 рік» – оскільки «Події...» позиціону-
ються саме як анонс культурних подій, тому розміщуються з 
випередженням, і тому до статистики 2016 року потрапив відповідний 
пункт.  
 

Розділ 19. «Обласне відділення УБА» – 2194 звернення. 

19.0. Сторінка меню – 211. 

19.1. «Про ТОВ УБА» (18 стор.) – 1031. 

19.2. «Важливі документи» (12 стор.) – 174. 

19.3. «Хроніка подій» (21 стор.) – 778. 

 

Розділ посідає 15 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
зменшилась на 1173 (—35%). У межах розділу здійснено звернення 
до 52 сторінок. Переважаюча кількість звернень (47%) – 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. Сторінки пункту «Хроніка подій» (ведуться з 1995 року) 
відвідало 38,5% користувачів розділу. Пункт «Важливі документи» 
відвідало майже 8% користувачів.  
 

Розділ 20. «Ресурси інтернету» – 8469 звернень. 

20.0. Сторінка меню – 216. 

20.1. «Засоби масової інформації» (10 стор.) – 2434. 

20.2. «Культура і мистецтво» (26 стор.) – 961. 

20.3. «Наука і освіта» (3 стор.) – 299. 

20.4. «Охорона здоров’я» (12 стор.) – 4455. 
20.5. «Право» (2 стор.) – 48. 

20.6. «Людина і суспільство» (2 стор.) – 56. 
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Розділ посідає 9 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
зменшилась на 6595 (—44%). У межах розділу здійснено звернення 
до 56 сторінок. Найбільшу кількість звернень зафіксовано до пункту 
«Охорона здоров’я» (53%). Досить активно відвідували користувачі 
й контент пунктів «Засоби масової інформації» та «Культура і мис-
тецтво» (відповідно 29% і 11%). А ось пункти «Право» та «Людина 
і суспільство» користувались найменшою популярністю. Особли-
вістю даного розділу є те, що спостерігається мізерна кількість 
звернень 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 та потреба 
постійного моніторингу – періодично з’являються нові веб-ресурси, 
старі змінюють свої адреси чи зникають, а в межах розділу 
перевірка та оновлення гіперпосилань проводиться в середньому 
один раз на рік. 
 

Розділ 21. «Здійснення закупівель» – 422 звернення. 

21.0. Сторінка меню – 84. 

21.1. «2016 рік» (7 стор.) – 192. 

21.2. «2015 рік» (10 стор.) – 160. 

21.3. «2014 рік» (5 стор.) – 22. 

21.4. «2013 рік» (5 стор.) – 20. 

21.5. «2012 рік» (6 стор.) – 44. 

 

Розділ посідає 21 місце за кількістю звернень користувачів. 
Порівняно з попереднім роком відвідуваність сторінок розділу 
збільшилась на 70 (+20%). Розміщення розділу на сайті зумовлено 
ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
№ 2289-VI від 1 червня 2010 року. Порівняно з попереднім роком 
відвідуваність сторінок розділу збільшилась на 149 (+73%). У межах 
розділу здійснено звернення до 31 сторінки. Найбільше звернень 
спостерігається до пунктів поточного (45%) та попереднього (38%) 
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років. Кількісні показники відвідування сторінок у межах розділу 
знаходяться приблизно на минулорічному рівні. 

 

Висновки 

Дане дослідження є четвертим і заключним 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 навігації користувачами. 
У багатьох розділах сайта з’явились нові сторінки, ряд сторінок 
змінили дизайн та функціональність. Дослідження показало, що 
бібліотекарям варто звернути увагу на оптимізацію контенту 
окремих розділів, розміщення гіперпосилань, мотивацію звертань, 
системність у розміщенні віртуальних виставок, терміни подачі 
матеріалів, актуальність публікацій, мовний аспект, доцільність 
відображення на сайті окремих розділів, інформативність та дизайн 
краєзнавчого контенту, порядок розміщення розділів вертикального 
меню навігації за рейтингом тощо. 

 
Динаміка протягом року 

Якщо порівняти основні показники відвідуваності сайта 
з попереднім роком, то отримаємо таку картину:  

— загальна кількість користувачів, які відвідали сайт бібліотеки 
протягом 2016 року, становить 70 409 осіб, що на 27179 звер-
нень, або на 63% більше, ніж в 2015 році (43 230 осіб);  

— загальна кількість звернень до сторінок сайта протягом 
2016 року становить 361 467, що на 124 107 звернень, або на 
52% більше, ніж в 2015 році (237 360 звернень); 

— до головної сторінки сайту протягом 2016 року зафіксовано 
97 472 звернення, що на 57 395, або на 143% більше, ніж в 
2015 році (40 077 звернень);  

— до сторінок вертикального меню навігації протягом 2016 року 
зафіксовано 252 224 звернення, що на 27 179, або на 63% 
більше, ніж в 2014 році (185 665 звернень); 

— до сторінок горизонтального меню навігації протягом 2016 року 
зафіксовано 8950 звернень, що на 301, або на 3% більше, ніж в 
2015 році (8649 звернення); 

— до сторінок контенту, винесених на головну сторінку сайта, 
протягом 2016 року зафіксовано 9539 звернень, що на 830, або 
на 10% більше, ніж в 2015 році (8709 звернень).  
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Динаміка звернень протягом періоду дослідження 

Основні показники відвідуваності складових елементів сайта за 
увесь період спостереження представлено у таблиці:  

 

  2013 2014 2015 2016 Середнє 

Звернення до 
вертикального меню 

193499 193402 185665 252224 206198 

Загальна кількість 
користувачів 

34171 34275 43230 70409 45521 

Користувачі 
електронного каталогу  

  8709 11355 76825 32296 

Звернення до головної 
сторінки сайту  

34171 34275 40077 97472 51499 

Звернення до горизон-
тального меню 

7682 6593 8649 8950 7969 

Контент на головній 
сторінці сайта 

10005 8983 8709 9539 9309 

Загальне звернення 
до сторінок сайта 

240858 237820 237360 361467 269376 

 
Графічне відображення кількості звернень:  

— кількість звернень користувачів, які відвідали сайт бібліотеки 
протягом 2013–2016 років, коливається від 34,1 тис. осіб до 
70,4 тис. осіб (тут і надалі – темна крива); середня кількість 
звернень користувачів за період дослідження становить 32,3 тис. 
осіб (світла горизонтальна пряма);  

 
— загальна кількість звернень до сторінок сайта протягом 2013–

2016 років коливається від 237,3 тис. до 361,5 тис.; середня 
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кількість звернень до сторінок сайта за період дослідження 
становить 269,3 тис.;  

— до головної сторінки сайта протягом 2013–2016 років 
зафіксовано від  37,1 до 91,4 тис. звернень; середня кількість 
звернень до головної сторінки сайта за період дослідження 
становить 51,5 тис.; 

 
— до сторінок вертикального меню навігації протягом 2013–

2016 років зафіксовано від 193,5 до 252,2 тис. звернень; середня 
кількість звернень до сторінок вертикального меню навігації за 
період дослідження становить 206,2 тис.; 

— до сторінок горизонтального меню навігації протягом 2013–
2016 років зафіксовано від 6,5 до 9,0 тис. звернень; середня 
кількість звернень до сторінок горизонтального меню навігації 
за період дослідження становить 8,0 тис.; 

 
— до сторінок контенту, винесених на головну сторінку сайта, 

протягом 2013–2016 років зафіксовано від 8,7 до 10,0 тис. 
звернень; середня кількість звернень до сторінок контенту, 
винесених на головну сторінку сайта за період дослідження 
становить 9,3 тис.  

 



Основні показники відвідуваності розділів сайта за увесь період спостереження представлено у 
таблиці:  

    2013 2014 2015 2016 Середнє  

1 Розділ 1. «ЕК»     6056 76825 41441 

2 Розділ 2. «Електронна бібліотека»  928 760 894 1202 946 

3 Розділ 3. «Каталог періодичних видань м. Тернополя»  4333 3254 2711 2970 3317 

4 Розділ 4. «Віртуальна довідкова служба»  3647 4436 2372 2837 3323 

5 Розділ 5. «Вiртуальні виставки»  19985 28720 18758 19334 21699 

6 Розділ 6. «Про бібліотеку»   52511 56716 51384 54829 53860 

7 Розділ 7. «Видання бібліотеки»    6200 7006 8969 7392 

8 Розділ 8. «Бібліотечні новини»  16768 15681 18048 20885 17846 

9 Розділ 9. «Календар знаменних дат»  4192 3180 4803 6978 4788 

10 Розділ 10. «Послуги»  1679 1244 1285 1251 1365 

11 Розділ 11. «Центр «Вікно в Америку»  4570 3542 4507 4857 4369 

17 Розділ 12. «Інтернет-центр»  1536 891 619 627 918 

13 Розділ 13. «Центр європейської інформації»  1721 5736 9984 9405 6712 

14 Розділ 14. «Фотоальбом»  16648 11728 12578 10448 12851 

15 Розділ 15. «Бібліотекарю»  8469 8210 8783 8115 8394 

16 Розділ 16. «Обмінний фонд бібліотеки»  122 497 661 290 393 

17 Розділ 17. «Регіон»  13541 15875 14071 9556 13261 

18 Розділ 18. «Події культурного життя»  2867 2425 2362 1761 2354 

19 Розділ 19. «Обласне відділення УБА»  5207 5432 3367 2194 4050 

20 Розділ 20. «Ресурси інтернету»  34417 18672 15064 8469 19156 

21 Розділ 21. «Здійснення закупівель»  358 203 352 422 334 
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Сайт бібліотеки існує уже тривалий час, з 2003 року. 
У поточному році виникла проблема сумісності шаблону сайта 
з системою керування контентом (CMS). Тому з наступного, 
2017 року, зустрічайте оновлений дизайн, оновлену структуру сайта 
на системі керування вмістом WordPress. 

 
В. І. Раківський, 

завідувач відділу автоматизації  

та механізації бібліотечних процесів  

Тернопільської ОУНБ 
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