
 

 

Додаток 8     

Анкета читача 

Шановний учасник дослідження! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  дослідженні «Книга. Читання. Бібліотека», мета якого – 

дослідити стан і рівень популярності читання у нашому навчальному закладі. Нас цікавлять Ваша 

думка з даного питання та особистий читацький досвід. Будемо вдячні за Ваші відповіді.  

   (Виберіть один чи декілька варіантів відповіді чи запропонуйте свій) 

1. Як Ви оцінюєте читання у вашому житті? 

1.1. один із важливих засобів 

самовдосконалення і розвитку 

1.5. засіб для придбання додаткового життєвого 

досвіду та вирішення особистих проблем 

1.2. непоганий спосіб для проведення вільного 

часу 

1.6. можливість відійти від повсякденних проблем 

і знайти душевне заспокоєння  

1.3. не завжди виправдана трата часу – те ж 

саме можна дізнатись  телебаченню, знайти 

в Інтернеті 

1.7. не читаю і не вважаю за потрібне  

1. 8. інше __________________________ 

2. Свій вільний час Ви витрачаєте на:  

2.1. заняття спортом  

2.2. відвідування театру 

2.3. відвідування кінотеатру 

2.4. читання газет та журналів 

2.5. читання книг 

2.6. комп’ютерне спілкування,  ігри 

2.7. перегляд телевізійних передач 

2.8. хобі 

2.9. колективи та гуртки народної творчості 

2.11.зустріч з друзями 

2.13. 

інше_______________________________________ 

        

3. Як часто ви читаєте періодичні видання? 

 

4. Яку літературу Ви  читаєте? 

4.1. періодичні видання (газети, журнали) 4.6. любовні романи 

4.2. художню літературу класичну 4.7. науково-популярну та пізнавальну 

4.3. художню літературу сучасну 4.8. довідкову 

4.4. детективи 4.9. інше 

4.5. фантастику  

5. Якій книзі Ви віддаєте перевагу - традиційній чи електронній ?  

5.1.традиційній 

5.2. електронній                                               5.3. поєдную ці два види 

 6. Де Ви берете книги для читання ? 
6.1. купую 6.3. у друзів, знайомих, однокласників 

6.2. в бібліотеці 6.4. «скачую» з Інтернету, читаю в Інтернеті 

6.5. інше___________________________________ 
7. Чи користуєтеся Ви  шкільною бібліотекою? 

7.1. так 7.2. ні  

 

 

 

3.1. щодня  

3.2. декілька разів на тиждень 3.5. у мене завжди не вистачає часу на читання 

3.3. раз на тиждень 3.6. взагалі не читаю 

3.4. інколи  



 

 

8. Якщо Ви не користуєтеся бібліотекою, то з яких причин? 

8.1. немає вільного часу  

8.2. немає потреби в читанні 8.6. беру книги у знайомих 

8.3. достатньо домашньої бібліотеки 8.7. все потрібне читаю в Інтернеті 

8.4. не задовольняє фонд бібліотеки  

8.5. бібліотека розміщена в незручному місці  

9. Чи користуєтеся Ви Інтернетом? 

9.1. так                                                        9.2. ні                    
10. Якщо «Так», то як Ви його використовуєте? 

10.1. перегляд новин 10.4. перегляд сторінок у соцмережах 

10.2. читання онлайн 

10.3. для навчання (книги, реферати та ін.) 

10.5.для спілкування (скайп, електронна 

пошта, чати, блоги та ін.) 

  
11. Скільки приблизно книг Ви прочитали за останні півроку ? 

 

12. Як Ви вважаєте, хто  відіграє вирішальну роль у прищепленні звички читати? 

12.1 сім’я  12.4. друзі 

12.2. школа 12.5. суспільна думка 

12.3. бібліотека 12.6. Ваш варіант відповіді 

_______________________ 

 

Дякуємо за участь у дослідженні! 

 


