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Проблема екології виходить сьогодні на перше місце з глобальних про-
блем цивілізованого суспільства. На її вирішення спрямовані зусилля лідерів 
усіх світових країн. Ця проблематика стає топовою при різних конфігураціях 
міжнародних заходів. Існуючий європейський досвід демонструє, що вирі-
шення цієї проблеми лежить у площині взаємодій громадян з державою та 
держав між собою. Нами було зроблено спробу проаналізувати ставлення 
мешканців міста Дніпра до екологічної проблематики, а саме питання утилі-
зації побутового сміття. Для реалізації поставленої мети було опитано 100 
респондентів місцевих мешканців. Віковим градація респондентів була від 17 
до 80 років. Акцент був зроблений на громадянах віком від 25-35 років (48 
%) (Як соціально-економічно активної частини опитуваних).

На питання в анкеті «Як ви утилізуєте сміття?» 72% респондентів від-
повіли, що викидають у сміттєвий бак, без додаткового сортування. Частота 
утилізації сміття була визначеназа 2 рази на тиждень, за це надали свій голос 
54% особи. Сміття не сортують 94% респондентів, але на питання «Згодні ви 
на сортування», свою прихильність віддали (85%). Свою бездіяльність у да-
ному питанні вони пояснюють небажанням представників державних органів 
або комунальних підприємств впорядкувати цей метод збору. Також вони 
зазначили про те, що саме органи місцевого самоврядування повинні забез-
печувати обладнанням для сортування непотребу у місті. 

Типовою є поведінка мешканців міста щодо питання утилізації, яка де-
монструється відповіддю на наступне питання: «Здача використаних скляних 
пляшок». Так 49% відповіли, що після використання не здають їх на вторин-
ну переробку.

Поведінка наших співгромадян стосовно використання поліетиленових 
пакетів за європейськими стандартами є нехарактерною. Як відомо, час який 
потрібен для розкладання пластику, встановлений від 450 років. З цим воно 
не встигає повністю розкластись, через те, що з кожним днем кількість від-
ходів зростає з великою швидкістю. Тому європейські країни ідуть шляхом 
відмови або законодавчої заборони використання поліетиленових пакетів на 
користь їх екологічних аналогів (паперові пакети).

Місцева громада демонструвала високий показник соціальної активно-
сті, щодо прагнення зробити навколишнє середовище чистіше. 80% були зго-
дні взяти участь у місцевих заходах стосовно масового прибирання вулиць, 
паркових зон, узбережжя Дніпра. При цьому підтвердили те, що викидання 
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сміття у невстановлених місцях не є нормою для їх повсякдення. 
Так 62% вважає, що у нашій країни існує необхідність у будуванні но-

вих сміттєпереробних заводів за новими технологічними та екологічними 
стандартами. На наш погляд, це необхідно тому, щоб легше вирішити про-
блему стихійних сміттєзвалищ, кількість яких, у нашій країні, перевищує но-
рму. Десятки тисяч гектарів заповнені великими горами сміття, збільшення 
яких проходить кожен день. На жаль, статистика свідчить, що екологічна ку-
льтура громадян нашої країни не є показовою – 95% побутового сміття пот-
рапляє на сміттєзвалища и лише 5% переробляється на щось потрібне. Також 
було вказано на необхідність збільшення кількості урн, баків для сміття за 
європейськими екологічними стандартами. Мешканці міста одностайно по-
годились з тим, що порушень сміттєвого етикету повинно мати штрафні сан-
кції. На питання «Штрафування за викид сміття в неналежному місці» 100% 
відповіли «так».

Отже, треба констатувати, що екологічна культура мешканців нашого 
міста знаходиться на низькому рівні відповідальності. Розуміючи усі негати-
вні наслідки відсутності систематизації сміттєвого питання, респонденти че-
кають дій із боку органів місцевого самоврядування. Кількість соціально ак-
тивного населення дуже низька, бажання самотужки вирішувати цю пробле-
му зазначила мізерна частина респондентів. Натомість бажання брати участь 
у толоках по прибирання громадських просторів виявили усі, так само як й 
схвалюють введення штрафів за порушення екологічної безпеки. Даний факт 
додатково демонструє соціальну інертність суспільства та низький рівень ві-
дповідальної громадянської свідомості.
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МОВА Й ОСОБИСТІСТЬ

У наш час в умовах інформаційного зближення країн та культур на чі-
льне місце виходить проблема вивчення мовленнєвої поведінки різних наро-
дів. Ця проблема існує на стику психолінгвістики та етнопсихології. Спосте-
реження показують, що північні народи (норвежці, шведи) говорять тихіше 
та менш емоційно, ніж представники південних регіонів. Деякі східні народи 


