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Додаток 1 

Дослідження стану патріотичного виховання в КЗ " ЛСШ І-ІІІ ст. №8" 

Опитувальник для учнів 5-10 класів  

 

1.Що для вас означає поняття "батьківщина?" 

1. Місце ( місцевість) 

2. Країна 

3. Земля, куточок землі 

4. Край 

5. Це моя рідна домівка (дім) 

6. Україна 

7. Держава 

8. Це рідна мова 

9. Це коріння від діда-прадіда 

10. Героїчне минуле моїх предків, історія 

моєї держави (народу), його пісні та мрії 

11. Моє теперішнє і майбутнє 

12. Це той життєвий простір, в якому мені 

вільно і комфортно 

13. Невід'ємна частина життя 

14. Те, що визначає твою особистість та 

національність 

15. Джерело життя, мудрості, краси і 

материнської опіки 

16. Все, що мене оточує: небо, зорі, ліси, 

поля, люди. 

17. Люди, об'єднані однією мовою та 

національною ідеєю, історією та духом 

 
 
2.Патріот  - це людина, яка... 

1. Наслідує національні традиції 

2. Працює на добробут своєї країни 

3. Народилася та живе в Україні 

4. Спілкується українською мовою 

5. Готова захищати інтереси своєї 

батьківщини ціною власного життя 

6. Інтереси своєї країни ставить вище за 

власні (сімейні) 
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3.Чи вважаєте ви себе патріотом? 

1. Так, безумовно 

2. Швидше так 

3. Важко відповісти 

4. Швидше ні 

5. Ні 

 
4.Якщо ви вважаєте себе патріотом, то на підставі чого? 

1. Намагаюсь своїми вчинками діяти на благо 

своєї країни 

2. Наслідую національні традиції 

3. Беру активну участь у громадському 

житті 

4. Живу в Україні 

5. Розмовляю Українською 

6. Берусь за будь-яку можливість впливати 

на поліпшення добробуту держави 

 
5.Що для вас особисто означає вбиратися у національний одяг, носити національну символіку? 

1.Прояв патріотизму 

2. Модна тенденція 

3. Інше 

 
6.Що для вас є предметом гордості за свою 

країну, свій народ? 

1. Мужність, героїзм наших військових 

2. Наше минуле, наша історія 

3. Великі люди моєї національності 

4. Мова мого народу 

5. Наші пісні, свята, звичаї 

6. Прапор, герб, гімн 
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7. Місце , де я народився й виріс 

8. Наша земля, територія, на якій ми 

живемо 

9. Душевні якості мого народу 

10. Держава, у якій я живу 

11. Наша працьовитість, уміння 

господарювати 

12. Наші література, мистецтво 

13. Рідна природа 

14. Перемоги спортсменів нашої країни 

15. Віра, релігія мого народу 

16. Могили предків, пам'ять про них 

17. Наша військова потужність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Як би ви відповіли самі собі на запитання " Хто я такий?" 

1. Громадянин України 

2. Просто сказав би " Людина" 

3. Назвав би свою національність 

4. Учень ( школяр) 

5. Житель свого регіону, міста, села 

6. Хлопець (дівчина) 

7. Громадянин світу 

8. Європеєць 

9. Назвав би свою родинну роль ( син, 

донька) 

10. Назвав би свої релігійні переконання 

11. Важко відповісти 

 
 

8.Чи задоволені ви тим фактом, що живите в Україні? 

1. Так 2. Скоріше так 
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3. Скоріше ні 

4. Ні, мрію про інше місце проживання 

5. Важко відповісти 

 

9.Чому ви надаєте перевагу? 

1. Жити й працювати в Україні, оскільки 

це моя рідна земля, моя батьківщина, земля. 

2. Жити й працювати в Україні з хорошою 

заробітною платою. 

3. Влаштуватися на тимчасову роботу за 

кордоном, щоб мати можливість заробити 

грошей та забезпечити собі в подальшому 

гідний рівень життя в Україні. 

4. Мені байдуже, де працювати, головне, 

щоб я був забезпечений. 

5. Жити в США, але не забувати про рідну 

Україну. 

6. Працювати в Україні і робити для своєї 

країни краще. 

7. Вивчитися за кордоном, повернутися в 

Україну. 

8. Жити в мирній Україні з стабільною, 

розвиненою економікою, з можливістю для 

самореалізації. 

 
 

10.Як ви вважаєте, чи важливо для кожного громадянина дотримання конституційних та правових 

норм? 

1. Дуже важливо 

2. Важливо 

3. Важливо в певній мірі 

4. Зовсім неважливо 
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11.Як ви вважаєте, чи важливо для кожного громадянина володіння державною мовою? 

1. Дуже важливо 

2. Важливо 

3. Важливо в певній мірі 

4. Зовсім неважливо 

 
12.Як ви вважаєте, чи важливо для кожного громадянина знання історії своєї держави? 

1. Дуже важливо 

2. Важливо 

3. Важливо в певній мірі 

4. Зовсім неважливо 

 
 

13.Як ви вважаєте, чи важливо для кожного громадянина знання історії рідного міста ( села)? 

1. Дуже важливо 

2. Важливо 

3. Важливо в певній мірі 

4. Зовсім неважливо 

 
14.Як ви вважаєте, чи важливо для кожного громадянина знання українських звичаїв та традицій? 

1. Дуже важливо

2. Важливо 

3. Важливо в певній 

мірі 

4. Зовсім неважливо 
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15.Особисто ви намагаєтесь дотримуватися конституційних та правових норм? 

1. Так 

2. Ні 

3. Частково 

 

 

 

16.Особисто ви володієте українською мовою? 

1. Так 

2. Ні 

3. Частково 

 

 

 

 

17.Особисто ви знаєте історію рідного міста ? 

1. Так 

2. Ні 

3. Частково 

 

 

 

18.Особисто ви знаєте історію своєї держави? 

1. Так 

2. Ні 

3. Частково 

 

 

 

19.Особисто ви знаєте українські звичаї та традиції? 

1. Так 

2. Ні 

3. Частково 

 

 

 

20.Коли ви чуєте ( співаєте) гімн України, яке 

почуття у вас виникає? 

1. Гордість 

2. Піднесення 

3. Упевненість 

4. Радість 

5. Спокій 

6. Байдужість 

7. Роздратованість 

8. Злість 

9. Розгубленість 

10. Щастя 

11. Любов 

12. Патріотизм 
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21.Хто (що) з перерахованого нижче має найбільший вплив на формування ваших громадянських 

позицій? 

1. Сім'я 

2. Навчальний заклад 

3. Соціально-політична ситуація 

4. Засоби масової інформації 

5. Соціально-економічна ситуація в країні 

6. Громадські організації 

7. Друзі, товариші 

8. Молодіжні угрупування 

9. Однокласники 

22.Чи проводиться у вашому навчальному закладі робота щодо патріотичного виховання? 

1. Так 

2. Ні 

3. Частково 

 

 

 


