Анкета
Шановний респонденте!
Просимо Вас взяти участь в обласному соціологічному дослідженні «Проблеми екології та роль
бібліотек у формуванні екологічного світогляду молоді», яке проводиться Кіровоградською обласною
бібліотекою для юнацтва.
Просимо Вас щиро відповісти на нескладні питання.

1. Вкажіть Ваш вік
 14-19;
 20-24;
 25-35;
2. Рід занять:
 учень/ця;
 студент/ка;
 працюючий/ча;
 тимчасово безробітний
3. Вкажіть Вашу стать
 чоловік;
 жінка;
4. У якому типі населеного пункту Ви проживаєте?
 місто;
 село;
 селище міського типу (смт);
5. Чи турбує Вас екологічна ситуація у Вашому місті (селі)?
 турбує
 не турбує;
 важко відповісти
6. Яке місце, на Вашу думку, повинно займати вирішення екологічних проблем?
 пріоритетне;
 другорядне;
 на рівні з економічними і соціальними проблемами;
 мене це не цікавить;
7. Як Ви оцінюєте стан навколишнього середовища?
 чистий;
 забруднений;
 дуже забруднений
 ваш варіант______________________________________________________________
8. Які екологічні проблеми, на Вашу думку, є актуальними для вашої
місцевості? (можливі декілька варіантів відповідей)
 забруднення грунтів і втрата їх якості;
 забруднення атмосферного повітря (шкідливе виробництво, транспорт тощо),
 забруднення питної води;
 забруднення річок та інших водойм;
 засміченість населених пунктів та збільшення кількості сміттєвих звалищ;
 винищення зелених насаджень (вирубування лісів, винищення квітів);
 ваш варіант________________________________________________________________
9. Які заходи Ви б запропонували, для того, щоб зменшити або вирішити
екологічні проблеми вашої місцевості?
__________________________________________________________________________

10. Які інформаційні джерела сприяють підвищенню Вашого рівня екологічної
грамотності, надають повну інформацію про стан довкілля, екологічні
проблеми та їх вирішення у вашій місцевості? (можливі декілька відповідей)
 аналітичні матеріали у друкованих засобах масової інформації: газетах, журналах;
 екологічні телевізійні та радіо програми;
 Інтернет-ресурси: спеціалізовані веб-сайти, соціальні мережі тощо;
 книги, присвячені екологічним питанням, або спеціалізовані екологічні видання;
 бібліографічні покажчики з екологічних питань;
 ваш варіант______________________________________________________________
11. Чи вважаєте Ви необхідним популяризацію екологічних знань і формування
екологічної культури молоді у Вашій місцевості?
 вважаю одним із головних напрямів виховання молоді;
 вважаю за необхідне, але як самоосвіту;
 вважаю за непотрібне;
 мені байдуже;
12. Якими екологічними видами діяльності з охорони довкілля та екологічної
безпеки Ви займалися?
 намагаюся зменшити споживання енергії та води;
 використовую енергоефективні засоби (енергозберігаючі лампи тощо);
 вибираю екологічний транспорт;
 намагаюсь сортувати сміття;
 купую екологічні продукти та речі;
 зменшую використання одноразових речей (пластикові пляшки, посуд);
 ваш варіант відповіді _______________________________________________________
13. В яких екологічних, природоохоронних акціях або ініціативах Ви брали участь?
 Всеукраїнська екологічна акція «За чисте довкілля»;
 Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках»;
 Екологічна акція по збору відпрацьованих батарейок;
 Всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою разом»;
 Всеукраїнська природоохоронна акція «Первоцвіт»;
 Ваш варіант_______________________________________________________________
14. Які заходи щодо підвищення екологічної грамотності для Вас будуть цікавими
і корисними під час відвідування бібліотеки?
 перегляд книжкових виставок на екологічну тематику;
 консультації з фахівцями-професіоналами в галузі екології;
 круглі столи за участю провідних екологів району;
 екологічні тренінги, вікторини;
 екологічні Акції;
 ваш варіант________________________________________________________________
15. Яку інформацію щодо підвищення екологічної грамотності Ви хотіли б
отримати під час відвідування заходів в бібліотеках?
 про вплив довкілля на здоров'я людини;
 про екологію води та водних ресурсів;
 про вплив транспорту на навколишнє середовище;
 про стан забруднення навколишнього середовища;

 про вторинну переробку сміття;
 ваш варіант________________________________________________________________
16. Які екологічні громадські організації Ви знаєте?
_____________________________________________________________________________
17. Чи хотіли б Ви бути членом екологічної організації? Якщо Ви вже входите до
складу екологічної організації, зазначте до якої саме?
 так
 ні;
 до якої входете_____________________________________________________________
18. Запропонуйте свої методи покращення сучасної екологічної ситуації у Вашому
місті, селі.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дякуємо за відверті відповіді!

