
Результати Всеукраїнського соціологічного опитування  

«Леся Українка – неосяжність особистості» в Херсонській області 

Протягом лютого-березня 2021 року юнацькі структурні підрозділи бібліотек 

Херсонської області взяли активну участь у Всеукраїнському соціологічному 

опитуванні «Леся Українка – неосяжність особистості» (до 150-річчя від дня 

народження), ініційованому Державною бібліотекою України для юнацтва. 

Були опитані користувачі бібліотек: Скадовська, Новотроїцького, Іванівки, Херсона, 

Верхнього Рогачика, Великої Олександрівки, Любимівки (Нововоронцовського 

району), Чаплинки, Каланчака, Нової Каховки, Нижніх Сірогоз та Голої Пристані. 

Всього опитано 999 респондентів. 

Цифрові результати 

1.     Зазначте, будь ласка, 
справжнє прізвище Лесі 
Українки:  
Марія Вілінська 29 
Лариса Косач 962 
Наталя Забіла 8 

 

2. Хто з родичів Лесі 
допоміг їй визначитися з 
псевдонімом?  
брат Михайло 46 
мати 138 
батько 50 
дядько Михайло Драгоманов 749 
не має відповіді 7 

 

3. Який твір, написаний 
Лесею у 9 років, вважають 
її першим віршем?  
«Конвалія» 205 
«Надія» 674 
«Сім струн» 97 
немає відповіді 2 

 

4. Яке слово Леся Українка 
ввела в українську мову?  
неосяжний 188 
мрія 170 
промінь 634 
немає відповіді 7 

 

5. Як Ви вважаєте, за що 
присуджують Премію 
імені Лесі Українки?  



за кращу поезію 243 
за кращу драму-феєрію 332 
за кращі твори для дітей 409 
немає відповіді 13 

 

6. Як називається 
Міжнародне свято 
літератури і мистецтв, яке 
проходить у Новограді-
Волинському? 

 
«Лесині джерела» 751 
«Звягель» 30 
«Лісова пісня» 217 
немає відповіді 1 

 

7. Окрім поезії, які ще таланти мала 
Леся Українка?  
художнє мистецтво 324 
засвоєння іноземних мов 484 
перекладацька діяльність 449 
збирання українського фольклору 492 
гра на фортепіано 479 
написання п’єс 465 
вишивання 283 
інше 3 
шиття 2 
запровадження європейського стилю 
моди 22 

 

8. Завдяки чому 
розвивалися таланти Лесі 
Українки?  
природнім задаткам 439 
спадковості 429 
власному бажанню 456 
культурному оточенню 335 
історичній епосі 162 
немає відповіді 1 

 

9. Назвіть міста України та 
світу в яких відкриті музеї 
Лесі Українки  
Київ 547 
Новоград-Волинський 420 
Колодяжне 362 
Ялта 252 
Сурамі (Грузія) 118 
Луцьк 94 



немає відповіді 39 
Ковель  23 
Львів 12 
Одеса 10 
Батумі (Грузія) 7 
Тороното (Канада) 6 
Телаві (Грузія) 3 
Тбілісі (Грузія) 3 
Рава-Руська 2 
Чикаго (США) 1 
Харків 1 
Вінніпег (Канада) 1 
Саакаутун (Канада) 1 
Клівленд (США) 1 
Івано-Франківськ 1 
Сан-Пауло (Бразилія) 1 
Полтава 1 

 

10. Чи вбачаєте Ви подібність Лесі 
Українки до сучасних молодих людей? 
Якщо так, то в чому?  
зацікавленість культурою 385 
зацікавленість мистецтвом 302 
спілкування з сучасниками 489 
гостре реагування на суспільні та культурні 
події 584 
інше  
немає відповіді 1 
ні, не вбачаю 3 
патріотизм 16 

 

11. Що, наразі, необхідно зробити (владі, молоді, вчителям, 
бібліотекарям), щоб Леся Українка була знову «модною», 
«сучасною»? 

немає відповіді 

Не знаю 

нічого не треба змінювати, вона і зараз "сучасна та модна" 

літературні зустрічі 

більше згадувати її твори та розповідати про неї 

треба повернутися в минуле, в той час коли вона були модною  

перевидавати твори Лесі в сучасних обкладинках 

знімати фільми за творами 

видавати більше нових книжок 

влаштовувати публічні читання 

бібліотекам та школам популяризувати твори 

проводити сучасні цікаві заходи 

звернути увагу на розвиток мистецтва, культуру та саморозвиток 

продавати її книги задешево 

постити більше інфи в інтернеті про поетесу 



відновлення патріотичного та ідеологічного виховання 

популяризувати її творчість в соціальних мережах 

поширювати аудіо та відеоматеріали про творчість Лесі з метою 
візуалізації 

зробити новий формат 

необхідно відмовитися від застарілих радянських кліше у 
зображенні хрестоматійного образу поетки 

використовувати сучасні підходи та креативні методи популяризації 
її творчості 

створення фільмів про письменницю 

популяризація музеїв 

екранізація її творів 

організація конкурсів з крутими призами 

владі - більше уваги фінансуванню культурно-мистецьких заходів 

молоді - читати, читати, читати! 

вчителям - вчити любити українську літературу 

бібліотекарям  - цікаво рекламувати українську літературу, 
проводити креативну масову роботу по залученню користувачів 
бібліотеки, пропагувати культуру читання   і тоді не тільки Леся 
Українка буде знову «модною» і «сучасною». 

називати іменем письменниці кафе, площі, людні місця 

створювати і демонструвати документальне кіно та художні фільми  

створити розвиваючі настільні ігри та онлайн-ігри на знання 
життєвого та творчого шляху письменниці 

кінофільми про Лесю Українку 

розширити перелік її творів, що входять до шкільної програми 

її час минув – вивчайте сучасників 

створити бренд під маркою «Леся Українка» та розрекламувати його 

частіше ходити до бібліотек та більше читати її твори 

конкурси читання поезій Лесі Українки. 

більше пропагувати творчість Лесі Українки серед підростаючого 
покоління 

відкривати більше музеїв 

 

12. Зазначте, будь ласка, 
чим Ви займаєтесь:  
навчаюсь у школі 528 
навчаюсь в коледжі, ліцеї 186 
навчаюсь у виші 112 
інше 51 
працюю 78 
безробітні 44 

 

13. Вкажіть, будь ласка, 
Ваш вік:  
14 – 17 627 
18 – 23 195 
24 – 30 86 
31 – 35 91 

 



14. Вкажіть, будь ласка, 
Вашу стать:  
жіноча 676 
чоловіча 323 

 

Висновки 

96% опитаних респондентів знають справжнє прізвище Лесі Українки.  

На запитання  «Хто з родичів допоміг Лесі визначитися…» 75% надали правильну 

відповідь, а саме: дядько Михайло Драгоманов, 14% вважають, що мати, по 5% 

вказали батька та брата Михайла.  

Щодо першого твору, який поетеса написала у 9 років респонденти відповіли 

наступним чином: 67% надали правильну відповідь – вірш «Надія», 21% вказали 

«Конвалія», 10% зазначили «Сім струн».  

На запитання – яке слово Леся Українка ввела в українську мову – 63% надали 

правильну відповідь (промінь), по 17% зазначили слова неосяжний та мрія. 

За що присуджують Премію імені Лесі Українки знає 41% респондентів, адже вони 

зазначили «за кращі твори для дітей». 33% вказали - за кращу драму-феєрію, 24% 

- за кращу поезію. 

Більшість опитаних (75% знають), що Міжнародне свято літератури і мистецтв, яке 

проходить у Новограді-Волинському, називається «Лесині джерела». Але 22% 

вказали назву - «Лісова пісня». 

Щодо талантів Лесі Українки респонденти зазначили наступне: 49% - збирання 

українського фольклору, 48% - гра на фортепіано та засвоєння іноземних мов, 

46% - написання п'єс, 45% - перекладацька діяльність, 32% - художнє мистецтво, 

28% - вишивання, 2% -  запровадження європейського стилю моди, 0,2% - шиття. 

На запитання «Завдяки чому розвивались таланти Лесі Українки?» респонденти 

відповіли так: 46% - власному бажанню, 44% - природнім задаткам, 43% - 

спадковості, 34% - культурному оточенню та 16% - історичній епосі. 

У запитанні про міста України та світу, де відкриті музеї Лесі Українки, респонденти 

зазначили більше 20 міст. Найчастіше були вказані: Київ (55%), Новоград-

Волинський (42%), Колодяжне (36%), Ялта (25%), Сурамі (12%). 

Подібність Лесі Українки до сучасних молодих людей респонденти вбачають у 

таких якостях: 58% - гострому реагуванні на суспільні та культурні події, 49% - 

спілкуванні з сучасниками, 38% - зацікавленості культурою, 30% - зацікавленості 

мистецтвом, 1,6% - патріотизмі. 

53% опитаних навчаються у школі, 19% - навчаються в коледжі, ліцеї, 11% - 

навчаються у виші, 7,8% - працюють, 5,1% - зазначили інше, 4,4% - безробітні. 

За віковою категорією: 63% - 14-17 років, 19% - 18-23 років, 8,6% - 24-30 років, 

9,1% - 31-35 років. 

За статтю: 68% - жіночої, 32% - чоловічої. 


