Обласне соціологічне дослідження
«Проблеми екології та роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду молоді»
Обґрунтування доцільності проведення дослідження:
Протиріччя між економічним розвитком нашої країни і збереженням довкілля мають стійку
тенденцію до зростання та поглиблення. Внаслідок не вирішення екологічних проблем відбувається
погіршення стану довкілля, незворотні втрати природних ресурсів. Це, в свою чергу, призводить до
виникнення нових екологічних проблем та дисбалансу між людиною і природою, росту захворювань та
смертності населення. Така ситуація потребує глибокого усвідомлення юнацтвом та молоддю складності
сучасного стану екології, розуміння того, що вирішення або полегшення глобальної екологічної кризи
можливі лише за умови ощадливого використання природних ресурсів, збереження екосистем, підтримки
та поліпшення якості навколишнього середовища, впровадження енергозбереження та
енергоефективності з метою покращення якості життя людини та збереження природних ресурсів для
нащадків.
У Кіровоградській області екологічні питання стоять дуже гостро, відповідно збільшуються потреби
молоді в одержанні інформації з питань екології. Саме тому існує необхідність постійного покращення
роботи бібліотек з формування екологічної культури підростаючого покоління як однієї з умов виходу
регіону з екологічної кризи.
Мета опитування: дослідження ставлення юнаків та дівчат до актуальних екологічних проблем
сьогодення, визначення рівня екологічної грамотності та поінформованості молодих людей про
екологічні проблеми регіону, вироблення рекомендацій щодо покращення роботи бібліотек області з
екологічного виховання молоді.
Завдання дослідження:
– визначити рівень обізнаності молоді щодо екологічних проблем;
– виявити ставлення молодих людей до збереження навколишнього середовища;
– з'ясувати можливості подальшого зростання екологічної свідомості молоді;
– з’ясувати рівень готовності молоді до участі в екологічних заходах;
– одержати дані про екологічні організації, популярні серед молоді Кіровоградщини;
– підготувати пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки за темою опитування.
Об’єкт дослідження: молодь віком від 14 до 35 років.
Предмет дослідження: робота бібліотек з екологічного виховання юнацтва та молоді.
Передбачається, що:
– використання інноваційних підходів в роботі бібліотек щодо виховання екологічної культури
підростаючого покоління сприятиме покращенню екологічної свідомості юнацтва та молоді,
формуванню у них бережливого ставлення до навколишнього середовища.
Основні етапи проведення дослідження:
I етап – вивчення проблеми та розробка програми і методики дослідження (КОЮБ).
Квітень-травень 2016 р.
II етап – збирання інформації (КОЮБ, бібліотеки Кіровоградської області системи Міністерства
культури України).
Травень-червень 2016 р.
III етап – обробка та аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, узагальнення матеріалів обласного
дослідження. Підготовка висновків, рекомендацій, розробка комплексу заходів щодо підвищення
екологічної свідомості молоді в бібліотеках Кіровоградської області (КОЮБ).
Липень-вересень 2016 р.
Методика дослідження:
Поставлені в дослідженні завдання будуть вирішені за допомогою таких методів:
соціологічні: анкетування юнацтва та молоді;
аналітичні: кількісний і якісний аналіз отриманих даних, узагальнення.
Бази дослідження:
Дослідження проводитиметься на базі бібліотек Кіровоградської області системи Міністерства
культури України.

