
За результатами дослідження «Персонал ОННБ ім. М. Горького: шляхи
удосконалення кадрового менеджменту» (2013 р.)

   Сьогодення змушує бібліотеки трансформувати послуги, форми та методи роботи, а
це, в свою чергу, вимагає від бібліотекаря виявлення нових особистісних та
професійних якостей: більшої активності, володіння новими ефективними
інформаційно-пошуковими методами, здатності швидко адаптуватися до нової
ситуації. Змін зазнає і організація роботи бібліотеки на всіх рівнях. Таким чином, на
перший план теоретичних досліджень вийшли такі поняття, як організаційна культура,
організаційна поведінка та професійна самосвідомість.
   Організаційна культура – це сукупність цінностей, норм поведінки, традицій,
створених працівниками організації; рівень організаційного розвитку (стосунки між
працівниками, поведінка, пов’язана з адаптацією до оточення). Організаційна культура
є унікальною не тільки для кожної організації, але і для кожного етапу розвитку
конкретної організації.
   Організаційна поведінка вивчає різні аспекти поведінки працівників, груп
працівників і організації, які впливають на вирішення організацією своїх завдань, і
пов’язана з практикою ефективного керівництва сучасною організацією.
   Професійна самосвідомість – сукупність знань людини про свій внутрішній світ,
почуття, професійні інтереси, здібності, про свою оцінку зовнішнього світу та інших
людей, своє місце в системі організації і виробничих відносин. Професійна свідомість
здійснюється через усвідомлення своєї професійної діяльності.
   Як свідчать сучасні публікації в професійних виданнях, у великих бібліотеках
частина працівників не задоволена своєю роботою через її невизначеність,
невиразність повноважень, неочевидність результатів. Такі дані ставлять перед
дослідником багато завдань.
     У 2013 році згідно з планом роботи Одеська національна наукова бібліотека
імені М. Горького провела дослідження «Персонал ОННБ імені М. Горького: шляхи
удосконалення кадрового менеджменту».
    Мета дослідження – виявлення напрямів удосконалення кадрового менеджменту та
надання рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи структурних підрозділів
шляхом вивчення та аналізу характеристик персоналу бібліотеки.
   Завдання дослідження:
1. Визначити критерії та напрями, за якими буде розроблено анкету, що дозволить
скласти характеристику персоналу ОННБ імені М. Горького;
2. Проаналізувати анкети за напрямами: ставлення персоналу до стану
організаційних умов; рівень задоволеності працею та умовами праці; цілі, яких
прагнуть досягти фахівці, працюючи в бібліотеці; професійні потреби та прагнення
працівників до професійного розвитку;
3. Виявити найслабші позиції (тобто питання, на які буде отримано найбільше
число негативних відповідей). Це дозволить привернути увагу до напрямів, що
потребують удосконалення.
   Головним методом дослідження був метод анкетування. Анкета, запропонована
респондентам бібліотеки, складена на основі анкети професора мюнхенського
університету доктора А. Майєра і призначена для діагностування організаційних умов,
задоволеності працею та особистісного професійного розвитку. З її допомогою також



можна оцінити психологічний клімат та визначити деякі елементи організаційної
культури. Підлягають аналізу як об’єктивні характеристики праці, так і суб’єктивне
сприйняття своєї роботи. Структура та зміст анкети допомагають виявити ієрархію
мотивів діяльності та визначити пріоритети професійного розвитку.

   У ході дослідження проанкетовано 100 респондентів, які були поділені на дві групи: 
Перша група: 24 працівники – представники середньої ланки персоналу (головні
бібліотекарі і бібліографи та завідувачі секторами); 
Друга група: 76 працівників – нижча ланка (провідні бібліотекарі та бібліографи,
бібліотекарі та бібліографи І категорії, бібліотекарі і бібліографи ІІ категорії,
бібліотекарі та бібліографи).
   Питання анкети розділені на 3 частини:

1. Я в професії.
2. Я в бібліотеці.
3. Я і моя діяльність.

   Кожна частина містила питання, відповіді на які давали змогу зробити висновки
щодо задоволеності працею, атмосфери в колективі, ставлення до керівництва,
задоволеності умовами роботи тощо. Саме такий порядок питань спрощував
сприйняття матеріалу респондентами.
   Подальший аналіз анкет здійснювався в чотирьох напрямах:

1. Виявлення особливостей організаційних відносин;
2. Виявлення цілей яких прагнуть досягти фахівці, працюючи в бібліотеці;
3. Виявлення ступеня задоволеності працею;
4. Виявлення ступеня задоволеності професійних потреб.

На кожен з напрямів впливають певні фактори:
1. Організаційні відносини (організаційна поведінка). Фактори, які впливають на
організаційні відносини:
-  організація роботи та керівництво;
-  відносини з колегами;
-  зміст діяльності;
-  умови роботи.
2. Цілі. У дослідженні розглянуті:
-  збіг організаційних цілей та особистих цілей;
-  стабільна зарплатня, можливість заробляти на життя; 
-  можливість бути у групі.
3. Задоволеність працею:
-  привабливість організації; 
-  привабливість професії, зміст роботи;
-  рівень соціальної значущості роботи та бібліотеки;
-  організація роботи та керівництво;
-  колеги, робоча атмосфера;
-  умови роботи, їх вплив на стан здоров’я.
4. Задоволення професійних потреб;
-  потреби з підвищення кваліфікації, кар’єрного зростання;
-  професійний ресурс.
   Кожен із напрямів було досліджено з урахуванням цих факторів.



   Найвища кількість позитивних відповідей отримана на питання щодо змісту
професійної діяльності (87.5% – перша група;91% – друга група), задоволення від
процесу роботи (87.5% – перша група; 83% – друга група) та привабливості організації
(«Наявність дружного колективу» (83% – перша група; 89.5% – друга група); «Режим
роботи» (83% – перша група; 89.5% – друга група); Стабільні виплати зарплати (75% –
перша група; 93% – друга група).

   Одним із шляхів виконання завдань стало виявлення найслабших позицій (тобто
питань, на які було подано найбільше негативних відповідей). Такими виявилися:

За напрямом Організаційні відносини
   Обидві групи респондентів дали відповіді, на підставі яких можна характеризувати
ставлення персоналу до керівництва відділу та організації роботи у відділах як
задовільне (відсоток негативних відповідей невисокий). Але є позиції, на які було
подано негативних відповідей більше, ніж на інші:
- 1. Керівництво відділу – є досить складним (21% – перша група); не завжди чітко
та ясно формулює завдання (37% – перша група; 30% – друга група); підлеглі не
знають, які функціональні зв’язки існують між відділами (30% – друга група);
- 2. Організація роботи у відділі – нечіткий розподіл обов’язків (17% – перша
група; 24% – друга група); поінформованість працівників не повна (37% – перша
група; 47% – друга група).
   Такий розподіл негативних відповідей співвідноситься з побажаннями та
пропозиціями працівників: відділ завантажують роботою поза планом та обов’язками;
стосовно бібліотеки – кожен має виконувати свою роботу, а не підміняти собою
працівників інших підрозділів; уникати дублювань під час виконання завдань.
   Отримані дані свідчать про:
-  досить низький рівень професійної самосвідомості деяких працівників (брак
якісних професійних знань, виконання тільки своєї ділянки праці без усвідомлення
того, яким чином вона пов’язана з іншими ділянками праці свого відділу та усієї
бібліотеки); 
- низький рівень зворотного зв’язку (керівник має неупереджено оцінити виконану
працівником роботу, вказати на помилки, дати пояснення та рекомендації.; дати
можливість підлеглому висловити свою думку щодо поліпшення роботи свого відділу);
-         невміння керівників середньої ланки формулювати та чітко ставити завдання
підлеглому.
- 3. Стосунки з колегами – відсторонені (29% – перша група; 25% – друга група); 
- 4. Атмосфера в колективі – конфлікти (16% – перша група); 
- 5. Зміст роботи – роботу вважають цікавою, змістовною майже всі респонденти.
Але цьому результату суперечать відповіді на питання «Відчуваю особисту
корисність» (отримано 29% негативних відповідей – перша група і 28% – друга група).
Такий вибір співвідноситься з відповідями щодо організації роботи відділів.
   Отримані дані щодо стосунків у колективі і змісту роботи дозволяють зробити
висновок, що в цілому їх можна вважати задовільними. Поліпшення організації роботи
та заходи з підвищення професійної самосвідомості дозволять кожному відчувати себе
частиною цілого (колективу), відчувати себе корисними, що поліпшить відносини і
атмосферу в колективі.

За напрямом Цілі



   Місія організації – це головна, загальна її мета, яка забезпечує напрям та орієнтири
для визначення цілей та стратегій на різних організаційних рівнях. Збіг цілей
бібліотеки та цілей персоналу – запорука ефективності роботи, свідчення
задоволеності працею та високої внутрішньої мотивації працівників.
   Для виявлення провідних тенденцій за цим напрямом можна виділити 3 групи
відповідей, які відображають прагнення працівників :
1. Цілі, які повністю співпадають з цілями бібліотеки;
2. Цілі, які важливі для працівника особисто, але їх досягнення може бути
корисним для організації;
3. Загальнолюдські потреби і цілі.
   Обидві групи респондентів дали високий відсоток позитивних відповідей, що
дозволяє зробити висновок про досить високу професійну та соціальну активність
респондентів обох груп. Найвищий відсоток позитивних відповідей першої групи на
питання : «Підвищувати рівень майстерності та компетентності» (87%); «Займатися
справою, яка вимагає повної віддачі» (79%); «Постійно навчатись чогось нового»
(87%). Усі вони входять до 2-ї групи цілей і свідчать про намагання працівників
розвиватися як у професійному, так і особистісному напрямах. Такий результат є
корисним не тільки для працівників, а й для бібліотеки.
   У другій групі найвищий показник позитивних відповідей на такі питання:
«Підвищувати рівень майстерності та компетентності» (87%); «Мати теплі стосунки з
людьми» (91%); «Бути в колективі» (86%). Відповіді на питання «Підвищувати рівень
майстерності та компетентності» співпадає з відповідями першої групи і свідчать про
наявність ресурсу для подальшого розвитку. Інші цілі(«Мати теплі стосунки з людьми»
та «Бути в колективі») стосуються до загальнолюдських потреб, вони є важливим, але
не досить потужним  мотиватором для активного професійного життя. Такий розподіл
відповідей свідчить про більш високу активність фахівців першої групи, що може бути
пов’язане з посадою респондента, точніше, з вимогами, які висуває посада до фахівця.
   Враховуючи той факт, що посади респондентів першої групи вимагають більшої
активності та відповідальності, очікувалося, що перша група дасть більше відповідей
на питання про цілі, які співпадають з цілями бібліотеки, але більший відсоток
позитивних відповідей було подано на питання щодо 2-ї групи цілей, тобто цілей, які
важливі для працівника особисто, але їх досягнення може бути корисним для
організації.
   Відповіді на питання, що характеризують ставлення до цілей діяльності, які
співпадають з цілями бібліотеки, в другій групі відрізняються від відповідей першої
групи. Але не так, як очікувалося : на ці питання в другій групі одержана більша
кількість позитивних відповідей, ніж у першій. Питання «Бути корисним суспільству»:
перша група – 71%; друга група – 75%; «Зробити вагомий внесок у розвиток
бібліотеки»: перша група – 62%; друга група – 72%. Цей ресурс потрібно вивчити і з
точки зору кар’єрного і з точки зору професійного зростання – приділити увагу
індивідуальним заняттям з підвищення кваліфікації, виявити не тільки професійні та
організаційні якості працівників, але і ставлення їх до своєї професії і бібліотеки.
Названі питання анкети пов’язані з ідеологією організації та організаційною
культурою, тому необхідно звернути увагу на тих працівників, хто крім професійних
знань, навичок і організаційних умінь має особливе емоційне ставлення до своєї
професії і бібліотеки.



   Цілі, які важливі для працівника особисто та досягнення яких може бути корисним
для організації : відповіді першої групи мають найвищі результати саме в цьому
напрямі ; друга група дала тільки один високий результат («Підвищувати рівень
майстерності і компетентності»).
   Загальнолюдські потреби і цілі («Мати теплі стосунки з людьми»; «Заробляти на
життя»; «Бути в колективі») : друга група дала більше позитивних відповідей, ніж
перша (перша група (75%; 58%;66%), друга група (91%; 80%; 86%).

Задоволеність працею
   На задоволеність працею впливають такі фактори: привабливість організації,
привабливість професії, умови роботи.
   Обидві групи продемонстрували схожі результати щодо привабливості організації :
«Наявність гарного, дружного колективу»: перша група – 83%; друга група – 89%;
«Режим роботи, розподіл робочого часу (зміни)»: перша група – 83%; друга група –
85%); Питання «Приваблює можливістю користуватися фондом та іншими
можливостями бібліотеки» : перша група – 83%; друга група надала найбільшу
кількість позитивних відповідей на питання «Стабільні виплати зарплати» – 93%.
   Щодо привабливості професії та змісту роботи більшу кількість позитивних
відповідей отримали питання:  «Зміст праці» (перша група – 92%; друга – 96%);
«Робота цікава, змістовна (перша група – 96%; друга – 91%); «Задоволення від процесу
професійної діяльності» (перша група – 96%; друга – 97%); «Робота відповідає моїм
знанням та вмінням» (92%|96%). Такий розподіл відповідей свідчить про високий
рівень задоволеності працею та високу самооцінку себе як професіонала. 
   Щодо впливу умов роботи на стан здоров’я (через якийсь час після початку роботи
почуваються стомленими), то було виявлено такі результати: перша група : «Перед
закінченням роботи» – 71%; «Стомленим себе не почуваю» – 54%; друга група:
«Стомленим себе не почуваю» – 74%; «Перед закінченням роботи» – 71%. Такий
розподіл відповідей непрямо свідчить про досить високий рівень задоволеності
працею.

Задоволення професійних потреб
Професійний розвиток персоналу може здійснюватись в двох напрямах: кар’єрне та
професійне зростання. Обидві групи дали схожі відповіді : перспективи бачать скоріш
у напрямі професійного зростання (перша група – 67%; друга група – 66%), ніж
кар’єрного зростання (перша група – 50%; друга група – 57%).
   Щодо занять з підвищення кваліфікації, обидві групи надали перевагу практичним
заняттям (перша група – 87%; друга група – 93%) та індивідуальному підходу (перша
група – 83%; друга група – 87.
   Намагання виявити професійний ресурс (питання «Чи володієте Ви іншими видами
професійної діяльності?») дало такі результати: найменший показник позитивних
відповідей у методичній роботі (перша група – 37%; друга група – 33%). Перша група
надала перевагу обслуговуванню читачів (75%) і роботі з каталогами (62%); друга
група – обслуговуванню читачів (77%) і роботі з фондами (69%).
   На питання «В якій ланці бібліотечної роботи Вам було б цікаво випробувати себе?»
дали відповіді, схожі з відповідями на питання «Чи володієте Ви іншими видами
професійної діяльності?». Віддали перевагу таким напрямам, як обслуговування
читачів (перша група – 46 %; друга група – 58%), та робота з каталогами (перша група



– 46%) і бібліографічна робота (друга група – 46%). Найменшу кількість позитивних
відповідей отримала методична робота (перша група – 12%; друга група – 20%).
       Ці дані дають можливість зробити такі висновки:
   Отримані цифри по кожному напряму роботи майже співпадають з кількістю
працівників, які там працюють, тобто працівники надавали перевагу тому напряму
роботи , в якому вони працюють. Це свідчить про:
- задоволеність роботою, відповідність своєму робочому місцю;
- відсутність інтересу до роботи інших відділів;
- недостатнє знання роботи інших відділів (низький рівень  професійної
самосвідомості).
   Такий розподіл відповідей вказує на необхідність переглянути теми занять з
підвищення кваліфікації – треба знайомити фахівців з роботою інших відділів.
Доцільно виявити тих працівників, хто хотів би випробувати себе в іншому відділі.
Можливо, робота такого працівника на іншому місці була б ефективнішою.

   Прийняття керівництвом кадрових рішень потребує знання соціально-демографічних
даних працівників, таких як вік, стаж та рівень освіти. Аналіз цих даних у наших
респондентів такий:
Вік

Група До 30 років % 31-55 років % 56 і більше %
1 - ш а г р у п а ( 2 4
респонденти)

2 8% 10 42% 12 50%

2 - г а г р у п а ( 7 6
респондентів)

21 28% 30 39% 25 33%

Стаж

Група До 3 років % Від 3 до 10
років

% Від 11 до 20
років

% В і д 2 1 і
більше

%

1 - ш а г р у п а ( 2 4
респонденти)

1 4% 2 8% 6 25% 15 63%

2 - г а г р у п а ( 7 6
респондентів)

17 22.3% 25 33.1% 17 22.3% 17 22.3%

Освіта

Група Вища бібл. % Вища небібл. % Середня
бібл.

% Інша 

1 - ш а г р у п а ( 2 4
респонденти)

8 33% 13 54% 3 13% -

2 - г а г р у п а ( 7 6
респондентів)

7 9% 55 72% 9 12% 5 7%

   Аналіз соціально-демографічних даних свідчить, що в обох групах велика кількість
працівників віком понад 56 років (50% – 1-ша група; 33% – 2-га гр.). В обох групах
переважає вища не бібліотечна освіта (54% – 1-ша гр.; 72% – 2-га гр.).

      Результати анкетування виявили, що кожен з розглянутих напрямів (організаційні
відносини, цілі, задоволеність працею, задоволення професійних потреб) отримав
велику кількість позитивних відповідей і свідчать про стабільний стан організаційних



та професійних відносин. Але деякі елементи потребують доопрацювання. Такими
виявилися: 
- спілкування керівника з підлеглими (нечітка постановка завдань; низький рівень
зворотнього зв’язку керівника з підлеглим);
- етика відносин та атмосфера в колективі;
- професійна самосвідомість працівників;
- поінформованість працівників недостатня.
   Дослідження виявило загальні тенденції організаційних відносин колективу.
Специфіка аналізу проведеного дослідження не дає можливість виявити особливості
організаційних відносин кожного із структурних підрозділів (виявились тільки
тенденції взагалі).
   Результати аналізу анкет дають підставу зробити висновки про необхідність таких
дій:

- Переглянути структуру системи підвищення кваліфікації бібліотеки (не тільки
впроваджувати форми роботи, запропоновані респондентами, але добирати
аудиторію на конкретне заняття; виявляти особистий попит працівників,
орієнтувати тематику саме на вирішення проблем, виявлених дослідженням).

- Розробити систему кар’єрного зростання (кадрових заміщень).
- Залучати фахівців з вищою бібліотечною освітою та стимулювати молодь

здобувати вищу бібліотечну освіту.
             Науково-методичному відділу необхідно:

- Для підвищення професійної самосвідомості, для групи працівників з
невеликим стажем роботи :

-  Провести заняття з підвищення кваліфікації щодо структури бібліотеки і
відділів, де вони працюють (це допоможе їм усвідомити не тільки функціональні
зв'язки відділів і своє місце в структурі, а й права та обов’язки).

- Провести заняття з підвищення кваліфікації : знайомство працівників з
напрямами та особливостями роботи відділів ОННБ імені М. Горького (зокрема
сектора науково-дослідної роботи науково-методичного відділу) та інших
бібліотек.

- Для поліпшення стану організаційних відносин:
- Розробити спосіб інформування працівників щодо заходів, які проводяться, або

плануються іншими відділами (можливо, анонс на сайті та обговорення за
результатами проведення). Працівники мають знати про внесок кожного відділу
в спільну справу. Це дозволить їм відчувати себе частиною колективу, а не
спостерігачем).

- За напрямами спілкування керівника з підлеглими, етика відносин та атмосфера
в колективі провести заняття:

- Психологія керівництва – для керівників середньої ланки;
- Робота з конфліктами (тренінги із запобігання та розв’язання конфліктів);
- Заняття з психології спілкування;
- Основи психологічних знань про особистість.

             
Керівникам відділів:

-  інформувати підлеглих за всіма напрямами бібліотечної діяльності.



                      Виконавцям дослідження:
- інформувати і керівників, і працівників про результати проведеного дослідження

«Персонал ОННБ ім. М.Горького: шляхи удосконалення кадрового 
менеджменту».

Додаток 1.
Анкета з вивчення організаційних умов, задоволеності працею та професійним

розвитком

1. Я в професії
                                                       
 1.1. Що вплинуло на Ваш вибір професії?                     

Варіанти відповідей
Так Скоріше

так
Частково Скоріше

ні
Ні

А Інтерес до професії
Б Поради батьків, родичів
В Поради друзів
Г Ви – з династії бібліотекарів
Д Бібліотека поруч з домом (зручно діставатися до роботи)
Е Любов до читання
Ж Працювати в бібліотеці – мрія дитинства
З Випадковість

 Якщо є інша причина – назвіть.               -    За сімейними обставинами

1.2. Чому Ви працюєте саме в цієї бібліотеці? 

Варіанти відповідей
Так Скоріше

так
Частково Скоріше

ні
Ні

А Наявність гарного дружного колективу
Б Режим роботи, розподіл робочого часу (зміни)
В Стабільні виплати зарплати
Г Імідж фахівця
Д Можливість кар’єрного зростання
Е Існує можливість професійного зростання (підвищення

кваліфікації )
Ж Немає інших варіантів працевлаштування за фахом
З Приваблює можливістю користуватися фондом та іншими

можливостями бібліотеки.
И Порядок преміювання, стимулювання
К За станом здоров’я (або за віком) не можу знайти іншої

роботи

1.3. В якій мірі Вас влаштовує робота, яку Ви виконуєте та професія взагалі? 
Варіанти відповідей Цілком

влаштову
є

Скоріше
влаштовує,

ніж ні

Важко
відповіст

и

Скоріше не
влаштовує

Зовсім
не

влаштов
ує

А Зміст праці (виконувані функції)
Б Організація праці
В Відчуваю особисту корисність
Г Робота ц ік ава , зм істовна, вона мен і

подобається
Д Задоволення від процесу професійної

діяльності
Е Робота відповідає моїм знанням та вмінням
Ж Робота залишає час та сили для вирішення

власних проблем
З Я соромлюсь говорити друзям про те, що

працюю в бібліотеці
И Задоволеність результатами роботи



1.4. Які принципи організації занять з підвищення кваліфікації Ви вважаєте ефективнішими? 
Варіанти відповідей Так Скоріше

так
Частково Скоріше

ні
Ні

А Індивідуальний підхід
Б Стимулювання до більш інтенсивної роботи
В Дискусійні форми навчання
Г Умови змагання – ефективніший спосіб засвоєння матеріалу
Д Самостійна робота над завданням
Е Заняття повинні бути пристосовані до практики

1.5. В якій ланці бібліотечної роботи Вам було б цікаво випробувати себе
Варіанти відповідей Так Скоріше

так
Важко 

відповісти
Скоріше

ні
Ні

А Методична робота
Б Обслуговування читачів
В Бібліографічна робота
Г Робота з фондами: комплектування, обробка, зберігання
Д Робота з каталогами

1.6. Чи володієте Ви іншими видами професійної діяльності в рамках професії? 
Варіанти відповідей Так Тільки окремі процеси Ні

А Методична робота
Б Обслуговування читачів
В Бібліографічна робота
Г Робота з фондами: комплектування, обробка, зберігання
Д Робота з каталогами

1.7. Які професійні знання та навички найбільш важливі для Вас і потребують удосконалення (відзначте
за ступенем значущості: 1,2,3…).    
Навички 1місце 2 місце 3 місце 4 місце 5 місце 6 місце 7 місце 8 місце
Комунікативні
Досконале знання
с в о г о н а п р я м у
діяльності
Аналітичні
Педагогічні
Психологічні
Технологічні
(володіння
комп’ютером);
Знання іноземних
мов
Удосконалення
знань з української
мови

2. Я в бібліотеці

 2.1. Працюючи в бібліотеці, Ви прагнете:                       
Варіанти відповідей Так Скоріше

так
Частково Скоріше

ні
Ні

А Добитися визнання та поваги
Б Мати теплі стосунки з людьми
В Забезпечити своє майбутнє
Г Заробляти на життя
Д Розвивати свої здібності
Е Підвищувати рівень майстерності та компетентності
Ж Кар’єрне зростання
З Займатися справою, яка вимагає повної віддачі
И Бути корисним суспільству



К Постійно навчатися чомусь новому
Л Бути в колективі 
М Спілкуватися з однодумцями
Н Зробити вагомий особистий внесок у розвиток бібліотеки

2.2. Організація роботи та керівництво відділу                 
Варіанти відповідей Так Скоріше

так
Частково/Іноді Скоріше

ні
Ні

А Зручне
Б Слабке
В Цікавиться поглядами підлеглих
Г Створює плутанину
Д Дуже складне
Е Прогресивне
Ж Пишаюсь ним
З Почуваю себе з ними добре
И Можу брати участь в обговоренні проблем відділу
К Здійснює погане планування
Л Чітко та ясно формулює завдання
М Я спілкуюся тільки з колегами мого відділу та

колегами з відділів, з якими співпрацюємо
Н Я знаю, які функціональні зв’язки існують між

відділами

2.3. Мій безпосередній начальник (стоїть на ступінь вище, ніж Ви, який може давати Вам
розпорядження та контролювати Вас)                     

Варіанти відповідей Так Скоріше
так

Важко 
відповісти

Скоріше
ні

Ні

А Несправедливий
Б Активний
В Уважний
Г Неввічливий
Д Професіонал своєї справи
Е Турбується про нас
Ж Порядний
З Авторитетний
И Жорсткий
К Недостатньо інформує (про діяльність відділу та

бібліотеки)
Л Враховує думки підлеглих
М Прискіпливий
Н Тактовний
О Підвищує голос на підлеглих
П Чітко ставить цілі та задачі
Наскільки Ви задоволені своїм безпосереднім керівником
взагалі. 

2.4. Мої колеги (у відділі)                                     
Варіанти відповідей Так Скоріше

так
Важко 

відповісти
Скоріше

ні
Ні

А Наполегливі
Б Готові допомогти
В Часто сваряться
Г Комунікабельні
Д Нездібні
Е Згуртовані
Ж Спроможні іти на компроміс
З Приємні
И Відсторонені (кожен сам по собі)
К Обговорюють з колегами свої особисті справи
Наскільки Ви задоволені стосунками з колегами взагалі 



2.5. У моєму колективі переважають  

Варіанти відповідей Так Скоріше
так

Іноді Скоріше
ні

Ні

А Взаємна допомога
Б Схвалення, підтримка
В Допомога новим працівникам
Г Критика нетактовна, принизлива
Д Суперництво
Е Нетерпимість до думок колег
Ж Ворожість до нових працівників
З Успіх колег викликає заздрість
И Гордість за досягнення бібліотеки
К Конфлікти
Л Чіткий розподіл обов’язків
М Творча атмосфера
Н Атмосфера підозри
О Поінформованість працівників неповна (про різні аспекти

діяльності бібліотеки)
П Апатія і байдужість

2.6. Як впливає психологічна атмосфера в колективі на ефективність роботи?   

Варіанти відповідей Завжди Часто Іноді це так Рідко Ніколи
А У нас дружний колектив, і ми допомагаємо один

одному
Б Ми не дуже дружні, але й не сваримося
В У нас кожен сам за себе
Г Конфлікти та протистояння заважають роботі

нашого колективу

2.7. Як Ви оцінюєте рівень розвитку Вашої бібліотеки (оберіть один із варіантів)      

Варіанти відповідей Відповідь
А Високий (швидко розвивається)
Б Розвивається, але повільно
В Низький (майже не розвивається)
Г Занепадає

2.8. Як би Ви оцінили ефективність діяльності Вашої організації? (оберіть один з варіантів)   

Варіанти відповідей Відповідь
А Висока
Б Скоріше висока, ніж низька

В Важко відповісти
Г Скоріше низька, ніж висока

Д Низька.

2.9. Припустимо, що Ви з певних причин втратили своє робоче місце. Що це означає для Вас особисто
та для членів Вашої родини? (Дайте один із варіантів відповідей)     

Варіанти відповідей Відповідь 
А Практично нічого
Б Це дещо ускладнить моє життя
В Це дуже ускладнить моє життя
Г Це буде просто катастрофа
Д Важко відповісти



3. Я і моя діяльність
 3.1. Зміст моєї діяльності  
   

Варіанти відповідей Так Скоріше
так

Частково Скоріше
ні

Ні

А Мені подобається
Б Нудна
В Абсолютно безперспективна
Г Несамостійна
Д Некорисна
Е Робота потребує творчого підходу
Ж Розчаровує мене
З Нижче моїх здібностей
И З видимими результатами
К Дозволяє застосовувати свої здібності
Л Дозволяє здійснити свої ідеї
М Відповідальна
Н Різноманітна, в ній завжди є нове, цікаве
О Не знаю, за якими критеріями оцінюється моя робота

Наскільки Ви задоволені своєю роботою взагалі

3.2. Мої умови роботи   
  

Варіанти відповідей Так Скоріше так Частково Скоріше ні Ні
А Зручні
Б Приміщення чисте
В Приємні
Г Стомливі
Д Неспокійні
Е Шумні
Ж Просторі (не тісні)
З З високою вологістю
И З нормальною температурою
К Спричиняють утому
Л Я маю упорядковане робоче місце
Наскільки Ви задоволені умовами своєї роботи взагалі

3.3. Через який час після початку роботи почуваєте себе стомленим    

Варіанти відповідей Так Скоріше так Іноді Скоріше ні Ні
А Почуваюся стомленим від самого початку роботи
Б Ближче до обідньої перерви
В Після обідньої перерви
Г Перед закінченням роботи
Д Стомленим себе не почуваю

3.4 Які способи Ви вживаєте щоб уникнути негативних емоцій?   
 

Варіанти відповідей Завжди Часто Іноді Рідко Ніколи
А Спілкуюся з друзями
Б Відвідую психолога
В Займаюся фізичною роботою
Г Вживаю алкоголь 
Д Іду до моря, у парк, гуляю вулицями міста
Е Палю
Ж У мене є хобі
З Займаюся спортом
И Переглядаю телепередачі, працюю в Інтернеті
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