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За підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в 

Україні Українська бібліотечна асоціація (УБА) допомагає бібліотекарям 

запровадити нову послугу: інформування та просвіта виборця-громадянина.  

Мета проекту: залучити бібліотеки до формування у виборців-

користувачів бібліотек розуміння виборчого процесу як реалізації прав і 

свобод людини, надати їм інформацію про механізм реалізації та захисту 

своїх прав шляхом проведення просвітницької кампанії (циклу з шести 

вебінарів). 

Проект спрямовано на 2 цільові аудиторії:  

1) тренери регіональних тренінгових центрів (РТЦ) з усіх обласних 

міст України, які отримають професійні знання, навички, навчально-

методичні матеріали та консультації щодо змісту та методики проведення 

циклу вебінарів;  

2) 3000 виборців-користувачів бібліотек з усіх областей України, у 

віковому діапазоні від 18 до 75 років, які будуть залучені до просвітницької 

кампанії та отримають знання про механізм реалізації своїх конституційних 

прав під час виборів. У подальшому бібліотеки будуть здійснювати таку 

просвітницьку діяльність на регулярній основі. 

Реалізація завдань та заходів проекту:  

1. У серпні 2014 р. групою експертів розроблено навчальну 

програму та методичні матеріали для проведення тематичних вебінарів з 

циклу «Виборчий процес як реалізація конституційних прав громадян». 

Програма включає 6 тем, для кожної з яких підготовлено текст лекції з 

рекомендованими для додаткового вивчення джерелами та презентацію. 

Також розроблено Інструкцію, яка розкриває організаційні і технологічні 

аспекти проведення вебінарів.  Усі матеріали записано на компакт-диски і 

передано учасникам проекту. 
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2. У межах V Львівського бібліотечного форуму, який проходив у 

Львові 10-13 вересня 2014 р., проведено спеціальний методичний семінар з 

питань організації циклу вебінарів для тренерів РТЦ або інших учасників 

проекту з 22-х областей України, які є координаторами проекту у своїй 

області. Загальна кількість учасників методичного семінару разом із 

тренерами та іншими зацікавленими особами – 37 осіб. 
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3. З жовтня по грудень 2014 р. у 22-х областях України 

учасниками проекту за попередньо розробленим графіком проведено цикл 

вебінарів для користувачів їхньої області.  

 

 
 

Для інформування користувачів розроблено шаблон прес-релізу, який 

використовується учасниками проекту. 

 

4. Загальна інформація про проект та етапи його реалізації 

включно з переліком бібліотек-учасниць проекту та посиланнями на їхні веб-

сайти розміщена на блозі Української бібліотечної асоціації «Доступ 
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громадян до офіційної інформації: роль бібліотек» 

(http://govinfolibrary.wordpress.com), а саме: http://bit.ly/103iVib 

 

 
 

 

5. Під час онлайнової трансляції вебінарів створювалися 

відеозаписи, які разом із презентаціями з відповідної теми розміщено на веб-

ресурсі бібліотеки-учасниці. Вони доступні для тих користувачів, які з 

http://govinfolibrary.wordpress.com/
http://bit.ly/103iVib
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певних причин не змогли взяти участь у вебінарі. До прикладу як це 

реалізовано: 

- Головним тренінговим центром УБА, м.Київ : http://bit.ly/ZQZx7i 

- Бібліотекою Житомирського національного агроекологічного 

університету: http://bit.ly/148CSFn 

- Хмельницькою обласною науковою бібліотекою ім.М.Островського 

(Хмельницьким РТЦ) : http://www.ounb.km.ua/rtc/vibori.php 

- Одеською національною бібліотекою ім.М.Горького : 

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1025 

 

6. Для інформування потенційних користувачів про нову 

бібліотечну послугу – вебінар та реалізацію даного проекту у жовтні 2014 р. 

розроблено спеціальне рекламне відео, яке розміщене на каналі YouTube і 

використовується учасниками проекту: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OJhDsc8I8KU 

 

 

 

7. У межах Конференції УБА «Бібліотек@ - територія єдності», яка 

пройшла 27-28 листопада 2014 р., проведено окрему секцію «Бібліотеки і 

виборчий процес» (28 листопада), де було розглянуто стан реалізації 

проекту. Програму Конференції див. тут: http://bit.ly/1yRR4fE 

На секцію було запрошено 14 учасників проекту з різних областей 

України, які станом на листопад 2014 р. продемонстрували найкращі 

http://bit.ly/ZQZx7i
http://bit.ly/148CSFn
http://www.ounb.km.ua/rtc/vibori.php
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1025
https://www.youtube.com/watch?v=OJhDsc8I8KU
http://bit.ly/1yRR4fE
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результати. Загальна кількість учасників секції – 32 особи. Під час 

обговорення результатів проекту учасники підкреслили його важливість та 

практичну цінність для користувачів бібліотек, поділилися досвідом 

організації навчання та залучення аудиторії, навели результати бліц-

опитування, що свідчать про вагомий соціальний ефект від упровадження 

такої бібліотечної послуги та обраної просвітницької тематики. 
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8. У грудні 2014 р. було завершено проведення циклу вебінарів у 22-х 

областях України. Виконавчий офіс УБА зібрав інформацію від усіх 

учасників та узагальнив результати проекту. 

 

Кількісні й якісні результати проекту УБА «Бібліотеки і виборчий процес: 

навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних прав»  

за підтримки Посольства США в Україні 

 

Цикл вебінарів,  

вересень-грудень 2014 

Кількість 

учасників 

вебінарів, осіб 

Кількість 

опитаних 

учасників, осіб 

Відсоток 

опитаних 

учасників, % 

Тема 1 Вибори як елемент 

демократії. Виборчі права 

громадян України та механізми 

їхньої реалізації 

872 320 36,70 

Тема 2 Нормативно-правова база 

виборчого процесу. Діяльність 

Центральної виборчої комісії 

966 263 27,23 

Тема 3 Вибори Президента 

України 
843 277 32,86 

Тема 4 Вибори народних 

депутатів до Верховної Ради 

України 

853 279 32,71 

Тема 5 Вибори депутатів 

місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів 

870 278 31,95 

Тема 6 Можливі порушення 

виборчих прав громадян. 

Способи захисту і 

відповідальність 

861 307 35,66 

Загалом по циклу вебінарів 

 
5265 1724 32,74 
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Аудиторія учасників вебінарів (за результатами опитування): 

- За професійною ознакою: 

o Бібліотечні працівники 

o Працівники освіти (загальноосвітні школи, коледжі, ВНЗ) 

o Державні службовці 

o Приватні підприємці 

o Інженерно-технічні працівники 

o Медичні працівники 

o Економісти 

o Працівники культури 

o Представники ЗМІ 

o Представники громадських організацій 

872

966

843
853

870
861

780

800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

Кількість учасників циклу вебінарів, осіб

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6

1724 ос. опитано, 
33%

5265 осіб, 100%

Кількість опитаних учасників циклу вебінарів

1724 учасника, які взяли 
учать в опитуванні

Загалом, 5265 особи взяли 
участь у вебінарах
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o Водії 

o Студенти, учні 

o Пенсіонери 

o Домогосподарки 

- За соціальним станом: 

o Студенти, школярі 

o Працюючі 

o Безробітні, домогосподарки 

o Пенсіонери 

- За віком: від 15 до 73 років 

- За статтю: 

o Жінок – від 60% 

o Чоловіків – до 40% 

 

 

Результати опитування: 

1) Корисність обраної тематики циклу вебінарів 

Відповідь Кількість відповідей 

Дуже корисно 1076 

Корисно 497 

Недостатньо користі 151 

 

 
 

 

 

 

Коментарі 

Вінницька область: Двоє осіб з опитаних учасників вебінарів були офіційними 

спостерігачами на виборах. 

Дуже корисно
62%

Корисно
29%

Недостатньо користі
9%

Корисність обраної тематики циклу вебінарів
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Волинська область: Інформація подана в доступній і зрозумілій формі, була в 

нагоді учасникам, особливо членам дільничих виборчих комісій, які вперше брали 

участь у роботі виборчої комісії. Учасники також вважають корисною інформацію 

щодо спостерігачів та про порядок висунення кандидатів у депутати. 

Тернопільська область: Цікавість до теми можна пояснити тим, що виборці 

Тернопільщини очікують чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, 

селищних та сільських голів у 2015 році. Аналіз відповідей показав, що переважна 

більшість учасників вебінарів отримали нову, корисну для себе інформацію щодо 

організації та проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та 

сільських голів, прав виборців, обов’язків учасників виборчого процесу.   

Черкаська область: В опитуванні взяли участь особи, вік яких коливався від 18 

до 68 років. За професійною ознакою - це були переважно безробітні, які 

планували взяти участь у роботі виборчих комісій. Більшість із них з виборчим 

законодавством не знайома, а саме - 15 осіб. Було побажання одержати  

інформацію вебінару у друкованому вигляді. Вебінар виправдав сподівання 

учасників. Майже всі вказали на актуальність теми. 

 

2) Чи отримали учасники нову інформацію з циклу вебінарів? 

Відповідь Кількість відповідей 

Так, дуже 1461 

Так 263 

 

 

 

Коментарі 

Вінницька область: Усі 25 учасників (100%) вперше ознайомились під час 

вебінару «Можливі порушення виборчих прав громадян. Способи захисту і 

відповідальність» з терміном "джинса". Також новою і корисною була інформація 

про порядок складання акту про порушення. 

Запорізька область: Учасників вебінару дуже зацікавила інформація про порядок 

проведення позачергових Парламентських виборів на окупованих територіях та 

порядок реєстрації як виборців для внутрішньо переміщених осіб. Корисною була 

інформація про Державний реєстр виборців. 

Так
85%

Ні
15%

ЧИ ОТРИМАЛИ УЧАСНИКИ НОВУ ІНФОРМАЦІЮ 
З ЦИКЛУ ВЕБІНАРІВ?
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Київська область: В загальному з інформацією знайома. Маю досвід роботи у 

дільничій виборчій комісії на декількох попередніх виборах (на посаді секретаря), 

але цікаво було дізнатися про нові законодавчі акти. 

Львівська область: 40% учасників не знали що таке мажоритарна виборча 

система, тому цьому питанню лектор приділив більше уваги. 

Тернопільська область: Аналіз відповідей дозволяє зробити висновок про те, що 

значна кількість користувачів отримали  під час вебінару нову, корисну для себе 

інформацію щодо здійснення процесу виборів до Верховної Ради України, прав 

виборців, обов’язків кандидатів у депутати та членів виборчих комісій тощо. 

Отримані знання були особливо потрібними напередодні Позачергових виборів 

депутатів Верховної Ради України 26 жовтня 2014 р.  

Сумська область: Найцікавіша анкета бібліотекаря з м. Шостка, яка вперше була 

головою виборчої комісії. За короткий час необхідно було ознайомитися з великою 

кількістю документів. Вебінари стали дуже доречними та актуальними. 

Відеозаписи та презентації переглядали повторно з членами виборчої комісії. 

 

3) Чи вплине участь у вебінарі на подальшу реалізацію виборчих прав 

респондентів? 

Відповідь Кількість відповідей 

Так, дуже 1014 

Так 524 

Ні 186 

 

 
 

 

Коментарі 

Волинська область: Вебінар був популярним і актуальним, оскільки проходив 

напередодні виборів. Допоміг окремим громадянам, які голосували вперше, 

зробити свідомий вибір. У багатьох учасників тема вебінару викликала дискусію 

59%
30%

11%

Чи вплине участь у вебінарі на подальшу 
реалізацію виборчих прав респондентів?

Так, дуже Так Ні
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стосовно виборчого процесу на фоні непопулярних заходів Уряду, Парламенту, 

"люстраційних" процесів з боку громадськості. 

Київська область: Я зрозуміла, що все таки потрібно йти на вибори,аби ніхто 

інший не скористався моїм виборчим правом. 

Запорізька область: Вже 29 вересня 2014 року більша частина опитаних учасників 

першого вебінару знала, що вибори пройдуть 26 жовтня 2014 року. Але слухачі не 

готові довіряти обраним кандидатам і на той момент лише третина знала за якого 

кандидата голосувати і читала його програму. По завершенню вебінару слухачі 

були вже готові до реалізації свого виборчого права і мали бажання приєднатись до 

наступних вебінарів. 

Полтавська область: 80% відповіли, що інформація допоможе  реалізувати  їхнє 

виборче право. 

Одеська область: «Можливі порушення...». Меня всегда интересовало, что 

действительно является нарушением, а что нет, потому что на практике границы 

очень размыты. Вебинар позволил получить информацию, которая придала мне 

уверенности как избирателю. 

 

4) Як оцінюють учасники таку нову бібліотечну послугу як вебінари? 

Відповідь Кількість відповідей 

Дуже корисно 1072 

Корисно 504 

Недостатньо користі 148 

 

 

 

Коментарі 

Вінницька область: Значна частина респондентів вважають проведення вебінарів 

менш затратною та ефективною формою інформування. 

Київська область: Як на мене, то вебінари досить корисна форма організації 

навчання і для бібліотекарів, і для користувачів, адже можна, не виїжджаючи з 

свого населеного пункту, дізнатися про щось нове і корисне. 

Дуже корисно
62%

Корисно
29%

Недостатньо користі
9%

ЯК ОЦІНЮЮТЬ УЧАСНИКИ ТАКУ НОВУ 
БІБЛІОТЕЧНУ ПОСЛУГУ ЯК ВЕБІНАРИ?
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Миколаївська область: Серед слухачів вебінару були працівники освіти, 

держслужбовці,  приватні підприємці, студенти та пенсіонери. Нова послуга 

інформування та навчання користувачів (вебінар) викликала позитивну реакцію 

серед працівників бібліотек та користувачів. Відповіді учасників підтримували 

використання такої послуги у подальшій роботі бібліотек. 

Одеська область: Сподобався формат, який дозволяє не виходити з дому. 

 

5) Чи готові учасники брати участь в інших вебінарах від бібліотеки? 

 

Відповідь Кількість відповідей 

Так, регулярно 1024 

Так 555 

Ні 145 

 

 

 

Коментарі 

Одеська область: Было бы хорошо, если бы можно было подписаться на такие 

проекты в библиотеке и получать рассылку на электронную почту. 

Цікаво було б, щоби бібліотека робила тематичні вебінари за різною соціальною 

тематикою. 

Хмельницька область: 99% опитаних вважають, що такі вебінари варто 

проводити, вони є актуальними і в майбутньому респонденти планують брати 

участь у подібних вебінарах, адже така форма навчання є досить зручною як для 

підвищення кваліфікації, так і для особистого розвитку. 

 

9. У грудні 2014 р. - березні 2015 р. Виконавчим офісом УБА збиралася 

інформація від учасників проекту про публікації у ЗМІ, фотоматеріали, 

«історії успіху».  Цей матеріал узагальнено у вигляді окремого документу 

Так, регулярно
59%

Так
32%

Ні
9%

ЧИ ГОТОВІ УЧАСНИКИ БРАТИ УЧАСТЬ В 
ІНШИХ ВЕБІНАРАХ ВІД БІБЛІОТЕКИ?
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та розміщено на блозі УБА «Доступ громадян до офіційної інформації: 

роль бібліотек». 

 

Нижче наводимо деякі приклади публікацій: 
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10.   18-21 лютого 2015 р. відбулася V ювілейна Всеукраїнська 

конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: нові 
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вимоги» (смт. Славське Львівської обл.). У її програмі пройшли дві 

творчих майстерні:  «Навчальні вебінари» та «Надання доступу до 

електронних послуг», учасниками яких стали 16 осіб з різних областей 

України, які представили досвід роботи своєї бібліотеки у проекті. Всього 

у роботі цих майстерень взяли участь 23 особи.  

 

Було представлено остаточні результати проекту, узагальнено досвід 

проведення вебінарів з питань виборчого процесу і прав громадян як 

виборців, розглянуто методичні, організаційні і технологічні аспекти 

використання вебінарів для навчання користувачів бібліотек з інших 

питань.  Учасники майстерень відмітили, що для багатьох бібліотек і 

тренерів регіональних тренінгових центрів участь у даному проекті була 

першим досвідом підготовки і проведення вебінарів, яка показала 

переваги цієї форми навчання користувачів. На 2015 рік усіма 

бібліотеками-учасницями проекту заплановано проведення різних 

тематичних вебінарів, а також повторення окремих тем даного циклу 

напередодні виборів до місцевих рад. 

 

Таким чином, повністю досягнуто мети даного проекту, отримано 

вагомі короткострокові результати та слід очікувати позитивного впливу 

даного проекту на роботу бібліотек і просвіту громади у довгостроковій 

перспективі. 

 

Звіт підготовлено працівниками Виконавчого офісу УБА 

25.03.2015 р. 

 

 


