Вінницька обласна бібліотека для юнацтва
ПІДСУМКОВА АНКЕТА
обласного етапу Всеукраїнського опитування
«Карантин – крах усіх планів чи нові можливості?»
В обласному етапі Всеукраїнського соціологічного опитування «Карантин – крах усіх планів
чи нові можливості?» взяли участь користувачі з 3-х районних бібліотек і обласної бібліотеки для
юнацтва. Всього було опитано 122 респондентів. Опитування проводилося переважно через
соціальну мережу Фейсбук, а також в момент відвідування користувачами бібліотеки після
часткового послаблення карантинних заходів.

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

 незрозумілість; - 42
 розгубленість; - 29
 байдужість; - 17
 гнів; - 8
 переживання; - 44
 турбота за ближніх; - 40
 відчуття безтурботності; - 4
 інше ______________________________________________________
2. Чим Ви займалися під час карантину?
 онлайн навчання; - 62
 робота в дистанційному режимі; - 31
 перегляд фільмів, відео на YouTube та інших каналах; - 77
 соціальні мережі; - 100
 онлайн ігри; - 34
 читання паперових книг, журналів; - 32
 телефонні/онлайн розмови з друзями; - 45
 інше працювали в звичайному режимі - 15
3. Вам бракувало під час карантину:
 живого спілкування з друзями, рідними; - 75
 звичного навчального графіку; - 69
 традиційного режиму роботи; - 21
 вільного пересування; - 89
 відвідування дозвіллєвих та спортивних закладів; - 63
 Ваш варіант ________________________________________________

4. Ваші досягнення за період карантину:

 визначення особистих пріоритетів; - 48
 переосмислення життєвих цінностей; - 41
закінчення онлайн курсів; - 31
участь у молодіжних онлайн проєктах; - 10
освоєння нових онлайн програм; - 32
 волонтерство; - 0
прочитання книг; - 37
 з’явилися нові захоплення, хобі: - 8
5. Карантин – 2020 для мене це…_несподіванка, зміна формату
навчання, новий досвід, стрес, самоізоляція, нові можливості пізнати
себе і переосмислити життя, турбота про збереження власного
здоров'я, можливість зайнятися собою звернути увагу на ті його
моменти, на які раніше не вистачало часу, сум, апатія через
неможливість подорожувати, жах і невизначеність, карантин
поступово переростає в звичку і це є найбільшою небезпекою,
тривожність, постійне підсвідоме очікування небезпеки для здоров’я
для рідних і близьких, невідомість, що буде далі і скільки це буде
продовжуватись, час спілкування з сім’єю, час для саморозвитку.
6. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік:
12-15 рр. - 54
 16-23 рр. - 34
 24-35 рр. - 33
7. Вкажіть Вашу стать:
 жіноча; - 77
 чоловіча. - 45
Дякуємо за участь!

