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Мета дослідження – проаналізувати контент 
бібліотечних інтернет-представництв ВНЗ у 
соціальній мережі   



«Соціальні мережі» – віртуальний 
майданчик для синергії користувачів у 
певній групі.  



Основні функції бібліотечних сторінок  

представницька 

інформаційна 

комунікативна 

навігаційна 

коригуюча 



НОМЕР 1 



Рейтинг вищих навчальний закладів “ТОП-200 Україна” 2017 року 



Соціальну мережу  
 

Використовують 
40 бібліотек  







Профіль 

Сторінка 

Група 
3 

37 



66 % 

16 % 

18 % 

Кількість “подписчиков” на сторінках бібліотеки 



Дизайн сторінки 



Дизайн сторінки 



Дизайн сторінки 



Дизайн сторінки 



5 

7 

40 

Кнопка під обкладинкою 
фан-сторінки   



100% 

5% 

25% 

35% 

Вкладки 



Брендовий контент 

Тематичний контент 

Емоційно-
розважальний 
контент 

Тематична направленість контенту 

28% 



більше 40 публікацій 
від 20 до 40 публікацій 
до 20 публікацій 

Середня кількість публікацій 
на сторінках бібліотек 



Середня кількість публікацій 
на сторінках бібліотек 

57% 
30% 

13% 

до 20 публікацій 

від 20 до 40 публікацій 

більше 40 публікацій 



Реклама  
інформаційних продуктів та послуг 

37 % 37% 



Подача публікацій: два підходи 

спорадичний 

системний 



Стиль публікацій 

- офіційний 
- розмовний 
- науковий 

- публіцистичний 



? 
? 

? ? 
? ? ? ? ? 

? 



Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» в Facebook «Наукова бібліотека НаУКМА / Kyiv-Mohyla Academy 
Library»  

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в Facebook «Наукова бібліотека ім. М. 
Максимовича КНУ Тараса Шевченка»  

Наукова технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського» в Facebook Бібліотека КПІ / KPI Library  

Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету 
в Facebook «Наукова бібліотека Харківського національного медичного 
університету»  

Наукова бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого в Facebook «Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого»  

ТОП 5 бібліотек ВНЗ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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