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Анкета 
 

Шановний респонденте! 
З метою визначення ставлення молоді до власної країни, суспільства  ДЗ «Державна бібліотека 

України для юнацтва» проводить Всеукраїнське соціологічне дослідження «Патріотизм у 
розумінні сучасної молоді». Просимо Вас щиро відповісти на нескладні питання. 

 
1. Наскільки,  на Вашу думку розвинена національна ідея в українській державі? 

o національна ідея відіграє провідну роль у побудові  держави; 

o національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, ні для  мене особисто; 

o національна ідея відіграє певну роль, але ця роль не є ключовою для важливих змін у державі; 

o національної ідеї немає. 
 

2. Чи впливає  знання історичного минулого на подальше життя держави та її населення? 

o так, історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати його необхідно кожному; 

o кожен сам обирає, наскільки важливе для нього знання історичної спадщини; 

o історичне минуле не важливе, потрібно жити майбутнім; 

o історичне минуле країни треба обов’язково пам’ятати, проте воно не відіграє ніякої ролі в 
подальшому розвитку держави. 
 

3. Які заходи,  на Вашу думку, повинна  вжити   держава, аби підтримати патріотичний дух 
молоді? 

Ваша відповідь:______________________________________________ 
 
4. Які риси характеру Ви вважаєте необхідними для виховання патріотизму серед молоді: 

o відчуття пошани до своєї країни; 

o інтерес до історичного минулого; 

o високий рівень ерудиції; 

o інтелігентність; 

o активність у громадському житті країни; 

o інше__________________________________________________ 
5. Як саме Ви проводите свій вільний час? 

o відвідую історичні, літературні, художні музеї, виставки; 

o відвідую бібліотеки та обираю книги, які представляють історичне минуле нашого народу та 
його героїв; 

o відвідую театри та переглядаю кінофільми на історично-патріо-тичні теми; 

o частіше за все проводжу вільний час вдома за телевізором та комп’ютером; 

o надаю перевагу  компанії друзів; 

o інше__________________________________________________ 
6. Чи відчуваєте Ви відсутність моральних цінностей в української молоді? 

o так 

o ні 
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7. Якщо відчуваєте, то в чому саме? 
Ваша відповідь______________________________________________ 
 
8. Чи вважаєте Ви, що молоді люди, які вживають алкоголь або наркотики, не можуть бути 

патріотами: 

o так; 

o ні; 

o інше___________________________________________________ 
 
9. Які політичні, соціально-побутові ситуації впливають на рівень Вашого патріотизму: 

o загально-політична атмосфера в суспільстві: 

o можливість вибору навчального закладу; 

o наявність, відсутність роботи; 

o житлові умови; 

o задоволення права на відпочинок; 

o інше__________________________________________________ 
 
10. Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе: 
 
Ваша стать:                   чол.                               жін. 
вік:     від 18 до 20 років         від 21 до 25 років        від 26 до 30 років 
освіта:  середня; середня спеціальна;   вища. 
 

 
ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 

 


