АНКЕТА
1. Вкажіть Ваш вік
 14-19
 20-24
 25-35
2. Вкажіть Вашу стать
 чоловік
 жінка
3. Вкажіть чим Ви займаєтесь
 навчаюсь у школі
 навчаюсь в коледжі/технікумі/училищі
 навчаюсь у виші
 працюю
 навчаюсь та працюю одночасно
4. Що таке, на вашу думку, патріотизм? (можна обрати декілька варіантів)
 любов до Батьківщини
 гордість за свою країну та досягнення її громадян
 бажання жити і працювати на благо своєї країни
 готовність захищати Батьківщину
 Ваш варіант_____________________________________________
5. Чи вважаєте Ви себе патріотом своєї країни?
 так, безсумнівно
 скоріше так
 скоріше ні
 ні
 мені це нецікаво
 важко відповісти
6. Яку роль, на Вашу думку, відіграє національна ідея в українській державі?
 національна ідея відіграє провідну роль у побудові держави;
 національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, ні для мене
особисто;
 національна ідея відіграє певну роль, але ця роль не є ключовою для
важливих змін у державі;
 національної ідеї немає;
 важко відповісти
7. Кого із сучасників Ви б назвали справжнім патріотом України?
 _____________________________________________________________
 нікого
 важко відповісти
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8. Чи впливає знання історичного минулого на подальше життя держави та її
населення?
 так, історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати його необхідно
кожному;
 кожен сам обирає, наскільки важливе для нього знання історичної
спадщини;
 історичне минуле неважливе, потрібно жити майбутнім;
 історичне минуле країни треба обов’язково пам’ятати, проте воно не
відіграє ніякої ролі в подальшому розвитку держави;
 важко відповісти
9. Ви знаєте історію виникнення та значення національної символіки
України?
 знаю лише про історію виникнення
 знаю лише значення
 знаю і про виникнення, і про значення
 ні, не знаю
10. Які почуття Ви переживаєте у відношенні до України? (можна обрати
декілька варіантів)
 гордість
 повагу
 надію
 захоплення
 любов
 симпатію
 довіру
 недовіру
 антипатію
 скептицизм
 розчарування
 інше
11. У таблиці позначте ті пункти, які підходять саме Вам (можна обрати
декілька варіантів)
Як громадянин України я пишаюсь...
минулим країни
мистецтвом
спортивними досягненнями
культурою країни
науковими та технічними досягненнями
духовністю народу
системою освіти
зовнішньою політикою країни
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внутрішньою політикою країни
економічним розвитком країни
армією
захистом прав і свобод громадян
системою соціального забезпечення
12. Ви оптиміст, песиміст чи реаліст?
 оптиміст
 песиміст
 реаліст
 важко відповісти
13. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гостро стоять перед
молоддю? (можна обрати декілька варіантів)
 куріння
 алкоголізм
 наркоманія
 проблеми зі здоров’ям
 морально-етична деградація суспільства
 злочинність
 безробіття
 брак матеріальних ресурсів
 відсутність підтримки від держави
 корупція
 недоступність освіти
 економічна ситуація в країні
 обмеженні можливості дозвілля
 відсутність взаєморозуміння з батьками
 інше
14. Плануючи своє майбутнє, Ви робите це на довгострокову перспективу, чи
лише на короткий час?
 на довгострокову перспективу
 на короткий час
15. На Вашу думку, наскільки ситуація в країні може вплинути не реалізацію
Ваших життєвих планів?
 ніяк не пов’язана з моїми життєвими планами
 може вплинути, але вкрай незначно
 буде мати значний вплив
 реалізація моїх життєвих планів повністю залежить від ситуації в країні
 важко відповісти
16. З яким настроєм Ви дивиться в майбутнє?
 з надією
 спокійно, але без особливих надій і ілюзій
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 з тривогою і невпевненістю
 зі страхом і відчаєм
17. Як Ви гадаєте, чи потрібно виховувати патріотизм у молоді?
 так, патріотизм потрібно виховувати
 ні, він повинен формуватися стихійно
 обидва варіанта вірні
 не знаю
18. На сьогоднішній день держава піклується про виховання патріотизму?
(якщо так, вкажіть, за можливості, загальнодержавні програми, відомі
Вам)
 так_____________________________________________________________
 ні
 не знаю
19. Як Ви гадаєте, бібліотека впливає на розвиток патріотизму серед
українців?
 так
 ні
20. На Вашу думку, які кроки може зробити бібліотека для розвитку цього
напряму?
 ________________________________________________________________
________________________________________________________________
 важко відповісти.
Дякуємо за щирі відповіді!
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