
Результати Всеукраїнського анкетування  

«Молодь і книги: чому варто читати?» в Херсонській області 

Протягом червня-серпня 2020 р. в юнацьких структурних підрозділах 

бібліотек Херсонської області відбувалось анкетування «Молодь і книги: 

чому варто читати?», ініційоване Державною бібліотекою України для 

юнацтва.  

В опитуванні взяли участь користувачі бібліотек Бериславського, 

Скадовського, Великоолександріського та Білозерського районів, 

Новокаховської та Херсонської ЦБС, Іванівської, Каланчацької, Білозерської, 

Чаплинської ОТГ.  

Всього опитано - 751 респондент. З них – 560 осіб жіночої статі, 191 – 

чоловічої. За віковими категоріями: від 14 до 17 років мають 456 опитаних, 

від 18 до 23 – 295 осіб. Майже всі опитані навчаються: у школі – 364, в 

коледжі, ліцеї – 228, в університеті – 111. 48 осіб займаються іншими видами 

діяльності (працюють, домогосподарки, декретні відпустки, інше). 

Цифрові показники 

1.     Як Ви вважаєте, чому варто читати? Для 

Вас читання книг:  

збільшує концентрацію уваги; 199 

вчить мислити образами, стимулює фантазію; 
235 

легше адаптуватися у суспільстві (школі, 

університеті…); 
287 

додає впевненості у собі; 331 

покращує пам'ять; 400 

знижують стрес; 250 

урізноманітнює розмовну мову; 306 

тренування розуму; 403 

спосіб вільно та цікаво провести час; 
404 

культурний розвиток; 392 

Ваш варіант  

успішне становлення в житті 3 

саморозвиток 2 

естетичне задоволення, художня насолода 
4 

просто цікаво 29 

щоб краще вчитися 1 

порівняти сюжет книги з фільмом 32 

 



2.     Від продуктивного читання книг 

залежить (Ваше бачення):  

Рівень освіти  

так 626 

ні 45 

Престижність обраної професії  

так 267 

ні 179 

Особистісний ріст  

так 552 

ні 72 

Культура поведінки  

так 458 

ні 130 

Урізноманітнює спілкування з рідними, 

друзями  

так 483 

ні 68 

 

3. Ви читаєте:  

лише книги за навчальною 

програмою; 337 

цікаві книги. Які саме  403 

А Сапковський  «Відьмак» 2 

Стівен Кінг «Зелена миля» 2 

Макс Кідрук «Не озирайся і 

мовчи» 1 

Е.Гантер Коти вояки 1 

Корман Г. 39 ключів 1 

Леранжіс П. 39 ключів 1 

Щерба Н. Часодії 1 

Дяченки М.С. Королівська 

обіцянка 1 

Перше побачення. Прозобукет 1 

Сульберг  А Привиди проти супер 

крутих 1 

Климчук В. Рутенія 1 

Монтгомері  Л. Енн із Зелених 

дахів 1 

Грьонтведт  Н.Happy end попри 

все 1 

Мезантюк З. Дике літо в Криму 1 

Мельникова Д. Розбишацький 

детектив 1 

Макущенко  М. Темний бік 1 

Гридін С. Незрозумілі 1 

Роздобудько І Арсен 1 



Ягелло Й. Тирамісу з полуницями 1 

Ягелло Й. Кава з кардамоном 1 

Ягелло Й Шоколад з чилі 1 

Касьянович Д Привіт, вовки! 1 

Вороніна  Л.Суперагент 000 1 

Нікуліна  А. Сіль для моря 1 

Толкін Дж. Володар перстнів 1 

Талан С. Надежда 1 

Купріян О. Щоденник Лоли 1 

Кокотюха А Гімназист і Вогняний 

змій 1 

Мацко І Кава по- дорослому 1 

які підходять під настрій  1 

популярна психологія 3 

нон-фікшн 1 

сучасна проза 10 

фентезі, фантастика 71 

про природу  1 

пізнавальна література 1 

казки 1 

оповідання 1 

історичні твори 6 

детективи 72 

романи 59 

література з психології 2 

твори українських авторів 58 

Гаррі Поттер 1 

твори про паранормальні явища 2 

Кусумано «Стратегія геніїв»,  1 

Лада Лузіна «Київські відьми» 1 

Гоукінз «Дівчина з потягу» 1 

Кідрук «Дек немає бога» 1 

Винничук «Сестри крові» 1 

Ден Браун «Джерело» та «Код да 

Вінчі» 1 

Стівен Хокінг «Великий замисел» 1 

А. Чапай «Авантюра» 1 

Марина та Сергій Дяченки 1 

біографії композиторів 1 

історія козацтва 1 

пригоди 2 

подорожі 1 

краєзнавча 1 

науково-популярна 5 

класична 5 

фантастика 5 

наукові 1 



про кохання 1 

поезія 1 

здоров"я та краса 1 

про спорт 1 

книги про відомих людей 29 

 

4. Що особисто Вам заважає читати? 
 

навчальне навантаження; 267 

Інтернет; 453 

соціальні мережі (Facebook, Instagram, Twitter, 

Telegram); 485 

перегляд відеоконтиненту (ролики на Уoutube); 
343 

батьки не наголошували на важливості читання 

книг; 135 

відсутність книг на цікаві теми для молоді; 
88 

Ваш варіант  3 

нічого не заважає 4 

нестача вільного часу 27 

лінь 1 

 

5. За яких обставин Ви читаєте більше: 
 

підготовка до підсумкових робіт у навчальному 

закладі (самостійні, контрольні роботи; тести; 

заліки; екзамени); 
485 

вимушене перебування дома (карантин); 
401 

відсутність Інтернету, телефону і т. д.; 
401 

«переконливе» прохання батьків; 
225 

Ваш варіант   

в будь-який час 1 

за бажанням 2 

змістовно провести час 34 

коли є вільний час 11 

власне бажання 11 

цікавість 2 

цікава книга 3 

рекомендації друзів 3 

у дорозі 1 

за порадою 1 

під настрій 1 

щоб втекти від реальності 1 



підготовка до занять 130 

натхнення 13 

для саморозвитку 1 

 

6. Що Вас може заохочувати більше читати книг? 
 

можливість відвідувати сучасну бібліотеку (де можна 

і відпочити, і попрацювати); 
526 

бонуси від викладачів у оцінюванні навчальних 

предметів; 376 

бонуси від батьків (необхідні матеріальні речі); 315 

Ваш варіант   

саморозвиток, самоосвіта 158 

коли дарують книги 1 

зацікавленість у новому 2 

вікове переосмислення художнього матеріалу 1 

я люблю читати 1 

наявність вільного часу 4 

цікава книга 7 

приклад від батьків 1 

власний інтерес 1 

популярність книг 10 

цікавий опис книг заохочує до читання 5 

широкий асортимент 6 

можливість замовляти книжки 1 

 

7. Якби у Вас була можливість урізноманітнити 

навчальну програму, то на яку тематику?   

фантастика 14 

детективи 8 

історична 20 

краєзнавча 18 

юридична 7 

психологія  49 

бойові мистецтва 3 

музичне мистецтво 8 

художнє мистецтво 21 

духовне виховання 11 

йога 6 

професійне навчання в школі 14 

етика, естетика 3 

економіка 1 

саморозвиток 1 

популярна фізика 1 

механіка 1 



комбінація наук 1 

сучасна зарубіжна література 2 

фентезі 18 

інформатика 10 

програмування 10 

релігієзнавство 1 

IT-технології 3 

наукова фантастика 1 

точні науки 1 

рукоділля 1 

фінансова грамотність 1 

основи модельного бізнесу 1 

пізнавальна 1 

додати екскурсії та походи 1 

мені всеодно 3 

Відомі люди та пам’ятки України 1 

ораторське мистецтво 1 

молодь у сучасному соціумі 1 

профорієнтація 1 

виробниче навчання 1 

хореографія 1 

антропологія 1 

астрологія 1 

мода 1 

дизайн 1 

історія та теорія театрального мистецтва 1 

сучасні інформаційні програми та комп'ютерні 

програми 1 

фінансовий менеджмент 1 

школа дорослого життя 1 

медіаграмотність 1 

іноземні мови 1 

безпека життєдіяльності 1 

зменшити кількість творів, де головний герой 

вмирає 1 

обов'язковий семестр міжнародної мобільності 1 

сучасна підліткова література 1 

цифрова грамотність 16 

технічні науки 5 

педагогіка 3 

більше сучасних книг 10 

твори про пригоди 10 

нові жанри 5 

твори про кохання 5 

читання "для себе" без пошуку моральних уроків і 

повчань 5 

більше практики 1 



сучасна молодіжна українська література 1 

 

8. Наразі молодь читає більше книг. На 

Вашу думку, це зумовлено: 
 

розумінням цінності читання у розвитку 

особистості; 538 

«стильність» читання книг; 408 

Ваш варіант   

карантин 1 

високий рівень майстерності письменників 1 

нажаль, це диктує мода 1 

життєва необхідність 1 

якісне оформлення 1 

для учбового процесу 2 

змушують батьки 3 

 

9. Зазначте, будь ласка, чим 

Ви займаєтесь:  

навчаюсь у школі; 364 

навчаюсь в коледжі, ліцеї; 228 

навчаюсь в університеті; 111 

Інше 3 

працюю 26 

домогосподарки 4 

декретна відпустка 3 

навчаюсь в училищі 1 

тимчасово не працюю 1 

викладач 1 

абітурієнти 9 

 

10. Вкажіть, будь ласка, 

Ваш вік:  

14 – 17; 456 

18 – 23 295 

 

11. Вкажіть, будь ласка, 

Вашу стать:  

жіноча; 560 

чоловіча 191 

 


