
Додаток 7 

до Методичних рекомендацій з питань 

формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

у закладах позашкільної освіти 

Анкета для батьків 

Шановні батьки! 

Заклад позашкільної освіти проводить 

дослідження.  

Це дуже потрібно, щоб зробити 

заклад позашкільної освіти більш 

безпечним і комфортним для дитини та 

забезпечити якість її освіти. 

Ваша участь у цьому дослідженні є 

дуже важливою, бо Ви знаєте свою 

дитину і те, наскільки їй добре у закладі. 

Анкета анонімна, бо ми не збираємо 

персональні дані батьків, а результати 

опитування будуть використані лише в 

узагальненому вигляді. 

Відповідаючи на кожне запитання, 

обирайте один варіант відповіді (якщо у 

формулюванні не вказано інше). Будемо 

щиро вдячні за відповіді на всі 

запитання анкети. 

Дякуємо за участь! 

Заклад освіти_________________________ 

_________________________________ 

Дата анкетування ___________________ 

1. Який гурток, групу, секцію та/або 

іншу організаційну форму відвідує 

Ваша дитина? 

__________________________________

__________________________________ 

2. За чиєю порадою  Ваша дитина 

відвідує заклад позашкільної 

освіти? 

o власне бажання;  

o порада батьків;  

o вплив ровесників; 

o інше. 

3. Ваша дитина відвідує заклад 

позашкільної освіти: 

o із радістю; 

o охоче; 

o неохоче. 

Якщо неохоче, то з чим Ви це 

пов’язуєте? 

o упереджене ставлення з боку 

педагогічних працівників та/або 

тренерів-викладачів;  

o взаємини з іншими дітьми; 

o втрата інтересу до занять;  

o бракує часу на відвідування закладу; 

o інше (вкажіть, що саме). 

4. Вам завжди вдається поспілкуватися з 

керівництвом закладу позашкільної освіти 

і досягти взаєморозуміння? 

o так;  

o переважно так;  

o іноді; 

o ні, ніколи. 

5. Педагогічні працівники та/або тренери-

викладачі закладу позашкільної освіти 

забезпечують зворотний зв’язок із Вами?  

o так, завжди;  

o переважно так;  

o іноді; 

o ні, ніколи. 

6. Педагогічні працівники та/або тренери-

викладачі закладу позашкільної освіти 

відзначають досягнення Вашої дитини на 

заняттях? 

o так, завжди;  

o переважно так;  

o іноді; 

o ні, ніколи. 

7. Ви задоволені організацією освітнього 

(навчально-тренувального) процесу в 

закладі позашкільної освіти? 

o так, задоволений / задоволена;  

o переважно задоволений / задоволена;  

o переважно не задоволений / не 

задоволена; 

o не задоволений / не задоволена 

o не володію інформацією. 

 8. На чию допомогу Ви найчастіше 

розраховуєте в закладі позашкільної освіти  у 

розв’язанні проблемних ситуацій з дитиною 

(можна обрати декілька варіантів відповідей)? 

o директора;  

o заступника директора;  

o методиста;  

o психолога;  

o педагогів; 

o інших батьків; 

o органів управління освітою; 

o проблемних ситуацій в закладі не 

виникало. 
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9. Чи задоволені Ви матеріально-

технічною базою закладу 

позашкільної освіти, який відвідує 

Ваша дитина? 

o так; 

o частково; 

o ні. 

10. Ви вважаєте, що територія та 

приміщення закладу позашкільної 

освіти є безпечними?   

o так;  

o ні.  

11. Як Ви оціните за 4-бальною 

шкалою (1 – дуже погано … 4 – 

відмінно)? 

Перелік тверджень 1 2 3 4 

Облаштування території     

Дизайн приміщень 

(вестибюлі, рекреації, актова 

зала тощо) 

    

Чистота та облаштування 

навчальних 

кабінетів/приміщень для 

занять 

    

Чистота та облаштування 

туалетних кімнат 
    

Освітлення в приміщенні     

Температурний режим у 

закладі позашкільної освіти 
    

 

12. Ваша дитина вважає освітнє 

середовище безпечним і 

психологічно комфортним? 

o так, завжди; 

o переважно так; 

o іноді; 

o ні, ніколи; 

o не володію інформацією. 

13. Чи проводиться у закладі 

позашкільної  освіти робота з 

батьками щодо: 

Перелік тверджень 

П
о

ст
ій

н
о
 

Ч
ас

то
 

Ін
о

д
і 

Н
ік

о
л
и

 

Попередження та 

зниження рівня 

дискримінації 

    

Попередження та 

зниження рівня насилля 
    

Безпечне використання 

мережі Інтернет 
    

Попередження 

кібербулінгу   
    

14. У закладі позашкільної освіти 

оприлюднені заходи, спрямовані на 

запобігання будь-яким проявам 

дискримінації, булінгу та інших форм 

насильства? (План заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію  булінгу 

(цькуванню) в закладі, правила поведінки 

для учнів тощо) 

o так; 

o ні; 

o не знаю, не володію інформацією.                

15. Чи ознайомлені Ви з правилами 

поведінки, що прийняті у закладі 

позашкільної освіти та дотримуєтеся 

їх? 

o ознайомлений і приймаю; 

o ознайомлений, але не приймаю; 

o мене не влаштовують правила поведінки 

через порушення прав дітей; 

o не знаю, не володію інформацією. 

16. Якщо Ви звертались з приводу 

випадків булінгу, якою була реакція 

закладу позашкільної освіти? 

o проблема вирішувалась конструктивно і 

подібних випадків більше не траплялося; 

o проблема вирішувалась конструктивно; 

o реакція на звернення була формальною; 

o звернення не розглянуте; 

o я не звертався/зверталася; 

o інше (вкажіть, будь ласка, що саме): 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

17.  Ваша дитина вважає освітнє 

середовище вільним від будь-яких форм 

насильства? 

o так, завжди; 

o переважно так; 

o іноді; 

o ні.  
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18. Ваша дитина брала участь у 

заходах різних рівнів? 

Рівень заходу так ні 

заклад 

позашкільної 

освіти 

  

територіальна 

громада 

  

область   

всеукраїнський   

міжнародний    

 

19. Ваша дитина займається в 

колективі, який має почесні 

звання?  

o так; 

o ні; 

o не знаю, не володію інформацією.  

20. Ваша дитина має спортивну 

кваліфікацію та/або отримала 

спортивний розряд та звання, 

інші державні відзнаки і 

нагороди? 

o так; 

o ні.  

21. У який спосіб Ви отримуєте 

інформацію про діяльність 

закладу позашкільної освіти? 

(можливо декілька варіантів 

відповіді) 

o батьківські збори; 

o інформація  керівника гуртка; 

o спільноти в соціальних мережах; 

o сайт; 

o інтерактивна платформа; 

o інформаційний куточок у закладі; 

o важко отримати інформацію. 

22. Які органи громадського 

самоврядування діють у закладі 

позашкільної освіти?  

o органи учнівського 

самоврядування; 

o органи самоврядування 

працівників; 

o органи батьківського 

самоврядування; 

o  інше (вкажіть, що саме). 

 

 

23. Орган батьківського самоврядування 

дієвий, бере участь у вирішенні 

питання організації                             та 

забезпечення освітнього (навчально-

тренувального)  процесу в закладі 

позашкільної освіти тощо? 

o так,  завжди вирішує; 

o так, переважно вирішує; 

o іноді вирішує; 

o ні, ніколи не вирішує; 

o не знаю, не володію інформацією. 

24. Заклад позашкільної освіти враховує 

думку батьків під час прийняття 

важливих управлінських рішень? 

o так, завжди; 

o частково враховує; 

o переважно не враховує; 

o не враховує; 

o не знаю, не володію інформацією. 

25.  Чи відбувається в закладі 

позашкільної освіти співпраця з 

іншими закладами освіти, 

громадськими організаціями, 

науковими, культурно-

просвітницькими, фізкультурно-

оздоровчими (спортивними) 

установами, (стадіони, спортивні зали, 

музеї, філармонії тощо)? 

o так, відбувається; 

o ні, не відбувається; 

o не знаю, не володію інформацією. 

26. Якого запитання не вистачає у цій 

анкеті? 

   Поставте, будь ласка, собі це запитання … 

_______________________________________ 

… і надайте на нього відповідь  

________________________________________ 

Дякуємо за відповіді! 

 

____________________________________ 


