
Результати Всеукраїнського анкетування «Молодь-Карантин» 

в Херсонській області 

Протягом серпня-вересня 2020 року молоді користувачі бібліотек 

Херсонської області взяли участь в анкетуванні «Молодь-Карантин», 

ініційованому Державною бібліотекою України для юнацтва. 

В опитуванні взяли участь користувачі бібліотек міст Берислава, Нової 

Каховки, Олешок, Чаплинської, Новотроїцької, Каланчацької об'єднаних 

територіальних громад та Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. 

Б.А.Лавреньова. Всього опитано 449 респондентів. Найбільше опитано 

респондентів віком 12-15 років. За гендерною ознакою серед опитаних: 309 

жіночої статі, 140 чоловічої. 

Текстовий звіт 

Карантин вплинув на життя молоді, змінив звичні графіки, режими та сам 

спосіб життя, примусивши переважну більшість українців вчитися, 

працювати з дому, спілкуватися з друзями, колегами лише засобами 

інтернету та мобільного зв'язку. І, звісно, викликав купу негативних емоцій. 

Так, 45% опитаних на початку оголошення карантину відчували 

переживання, турботу за ближніх, 25% відчували розгубленість та 

незрозумілість. 

Під час карантину молоді люди займались такими активностями: 50% 

онлайн-навчанням та соціальними мережами, 30% роботою в дистанційному 

режимі, читанням паперових книг та журналів, 25% телефонними/онлайн 

розмовами з друзями, переглядом фільмів, відео, 18%  онлайн-іграми. 

Найбільше бракувало під час карантину: 60% респондентів - живого 

спілкування з друзями, рідними, 50% -  вільного пересування, 35% - звичного 

навчального графіку, 32% - відвідування дозвіллєвих та спортивних закладів, 

23% - традиційного режиму роботи. 

Обмеження під час карантину призвели і до деяких досягнень, а саме: 40% 

респондентів переосмислили життєві цінності, присвятили час прочитанню 

книг, 30% визначили особисті пріоритети та освоїли нові онлайн-програми. 

12% закінчили онлайн-курси. Менше 10% займались волонтерством, брали 

участь в молодіжних онлайн-проєктах та освоїли нові хобі. 

Переважна більшість респондентів зазначили що карантин-2020 став для них 

нелегким часом, а для деяких найгіршим в житті. Переважна більшість 



виказують такі негативні емоції,  як: страх, жах, катастрофа, божевілля, 

випробування тощо. Але частина опитаних визначають це як час для 

пізнання себе та переосмислення цінностей, можливість 

самовдосконалюватися. 

Цифровий звіт 

1.     Опишіть Ваші емоції на початку 
оголошення карантину в Україні: 

 

незрозумілість 100 

розгубленість; 119 

байдужість; 38 

гнів; 13 

переживання; 208 

турбота за ближніх; 200 

відчуття безтурботності; 14 

інше  

ніяких емоцій я знав шо він буде потрібен 1 

спочатку зрадів, а потім переживав за рідних 1 

радість, жду новий карантин 2 

філософський підхід, пошук переваг 1 

це пророцтво коли-небудь мало статися 1 

радість   4 

 

2. Чим Ви займалися під час карантину?  

онлайн навчання; 233 

робота в дистанційному режимі; 142 

перегляд фільмів, відео на YouTube та інших 
каналах; 

100 

соціальні мережі; 223 

онлайн ігри; 85 

читання паперових книг, журналів; 141 

телефонні/онлайн розмови з друзями; 115 

інше  

вивчив нові навички в малюванні 1 

сон 1 

читання електронних книг 1 

 

3. Вам бракувало під час карантину:  

живого спілкування з друзями, рідними; 275 

звичного навчального графіку; 161 

традиційного режиму роботи; 104 

вільного пересування; 223 

відвідування дозвіллєвих та спортивних 
закладів; 

146 

Ваш варіант   



участь в виступах на сцені 1 

нічого не бракувало (кави!) 1 

мопед 2 

все сподобалось 1 

завдань 1 

 

4. Ваші досягнення за період карантину:  

визначення особистих пріоритетів; 132 

переосмислення життєвих цінностей; 187 

закінчення онлайн курсів; 52 

участь у молодіжних онлайн проєктах; 13 

освоєння нових онлайн програм; 125 

волонтерство; 22 

прочитання книг; 176 

з’явилися нові захоплення, хобі: 18 

я захопився літературою з малювання, щоб 
удосконалити свої навички 

1 

вишивка бісером 1 

катання на скейті 1 

фізичні тренування 1 

аніме і малювання 1 

ремонт велосипедів 1 

кулінарія 1 

клейка шпалер 1 

вирощування квітів 1 

в'язання спицями 1 

гра на гітарі 1 

вивчення італійської та англійської мов 1 

ремонт автомобілів 1 

піклування про рідних 1 

не звільнили  1 

спорт 1 

майнкрафт 1 

почала більше в'язати та почала грати на 

гімалайській гітарі 
1 

дивитись аніме 1 

розробка реклами 1 

 

5. Карантин – 2020 для мене це…  

не легкий час, який став нагодою для розвитку нових навичок 
і з’явилося багато часу для читання 

1 

найгірше, що могло статися в моєму житті 1 

вхід в публічні місця тільки в масках 1 

нічого не змінилось, тільки те що треба сидіти дома 1 

дурдом, через карантин я не можу побачитися з рідними, які 
за кордоном, не маю можливість часто бачитися з друзями 

1 

носіння масок, дотримання дистанції, сидіння вдома 1 



життева позиція в нашій державі 1 

новий робочий графік 1 

важкий етап навчання 1 

катастрофа 3 

божевілля 1 

як пташка в клітці 1 

страх за життя 1 

переживання 1 

розгубленність у навчані 1 

переосмислення своїх дій, щоб краще навчатись 1 

незрозумілість 2 

життя по-новому 1 

кращий момент аби виспатись і заробити грошей 1 

час для відпочінку від шкільної системи, олімпіад, 
переомислення життевих ціностей 

1 

знайомство із собою, дослідження своїх звичок 1 

пошук нового хобі 1 

на початку виконання домашніх завдань було не зрозумілим, 
а згодом все стало на свої місця 

1 

перехід до нового існування соціуму 1 

маячня, дурість, безглуздя 1 

пізнання себе в нових умовах життя 1 

відмивання державних коштів 1 

зайві хвилювання, журба, безнадія, замкнутість 1 

неможливість вільно пересуватися, незручний спосіб життя 1 

можливість більше часу проводити з рідними 1 

брак спілкування з товаришами на природі 1 

постійний страх захворіти 1 

позбавлення від непотрібних контактів 1 

волонтерство: допомога людям поважного віку, навчання 
сусідів користуванню комп’ютером та сплата он-лайн 
комуналки 

1 

пошук нового сенсу свого життя 1 

велика біда для світу 1 

дотримання правил безпеки 1 

період, який допоміг мені зрозуміти цінність живого 
спілкування 

1 

крах надій 1 

новий життєвий досвід 1 

загроза людству 1 

відміна запланованих дій 1 

можливість самовдосконалюватися 1 

крок до себе 1 

страх за майбутнє своє та рідних 1 

можливість зрозуміти себе 1 

час, проведений з користю 1 

обмеження соціального життя 1 

випробування 1 

дуже неприємний відрізок мого життя 1 



переосмислення життя 1 

обмежене спілкування та нерозуміння доцільності цих 
заходів 

1 

занадто перебільшені заходи безпеки 1 

обмеження прав та свобод 1 

важке випробовування морального стану та фінансового 
положення 

1 

життя треба змінювати при необхідності 1 

жахлива реальність 1 

довготривалі канікули 1 

обмеження вільного простору 19 

порушення звичайного режиму життя 20 

більше вільного часу 21 

пошук роботи онлайн 4 

відпочинок 7 

незрозумілість 3 

можливість побути з рідними 11 

переживання за рідних 1 

багато вільного часу для занять  1 

турбота за ближніх  3 

відсутність стабільності 1 

крах усіх моїх планів 1 

переосмислення особистих цінностей 1 

тривога за близьких та саму себе 1 

невпевненість в завтрашньому дні 1 

незручне дистанційне навчання 1 

нісенітниця 1 

тримісячна відпустка 1 

пекло 1 

жах 2 

розуміння, яке навчання краще - дистанційне чи  звичне 1 

радість, можливість відпочити від однокласників, більше 
вільного часу 

1 

найкраще, що колись було 1 

жахливо тому, що не вистачає звичайного життя, як було 
раніше 

1 

час, коли я зрозуміла, як мені важливі друзі та живе 
спілкування 

1 

спосіб життя 1 

вимушена міра, щоб попередити розповсюдження хвороби 1 

нові враження, досвід 2 

дистанційне навчання, обмеження 1 

перегляд фільмів 1 

на перший погляд, дуже класно, але потім почалось, щось 
незрозуміле 

1 

випробування 1 

неприємна новина, бо всі були стривожені 1 

50/50 в усьому: житті, спілкуванні, навчанні 1 

 



6. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік:  

12-15 рр. 187 

16-23 рр. 156 

24-35 рр. 106 

 

7. Вкажіть Вашу стать:  

жіноча; 309 

чоловіча. 140 

 

Висновки 

Аналізуючи відповіді молодих людей, можна зробити висновок, що карантин 

2020 виявився великим випробуванням. Адже переважають негативні емоції, 

такі як: страх, переживання, турбота за близьких людей. І хоча багато хто 

переосмислив життєві цінності, визначив особисті пріоритети, присвятив час 

читанню книг, пошуку себе, хобі та самовдосконаленню, та все ж нестача 

живого спілкування, обмеження вільного пересування більшістю 

сприймається дуже важко. 

Бібліотекарям в цій ситуації доречно спрямувати свою роботу в соціальних 

мережах на пошук нових активностей, залучення молоді до майстер-класів в 

нових техніках ручної роботи, доцільним було б проведення онлайн-

тренінгів для молоді із залученням психологів для розвитку мотивації, 

самоконтролю та стресостійкості.  


