
Анкета  “Урок очима учня” 

 Інструкція. Уважно прочитайте запитання і дайте на них чесні й 

відверті відповіді. Ваші відповіді буде враховано під час планування заходів, 

які допоможуть зробити цікавим життя вашої групи й училища. 

Дякуємо  за допомогу! 

1. Чи подобається вам училище, в якому ви навчаєтесь? Чому? 

2. На які навчальні заняття  ви йдете із задоволенням? Чому? 

3. На які навчальні заняття  ви йдете неохоче? Чому? 

-   викладач  не зрозуміло пояснює новий матеріал; 

-   не подобається викладач; 

-  зазнаєте труднощів з особистих мотивів (відсутності волі, 

здібностей, інтересу тощо.) 

4. Чи любите читати? Яку останню книгу прочитали (не за програмою)? 

5. Що вам найбільше подобається на навчальному занятті? 

- пояснення нового матеріалу; 

- самостійна робота; 

- творча робота; 

- інші форми (вкажіть які). 

6. Вам більше подобається відповідати на запитання викладача  біля 

дошки чи з місця? Як часто вам ставлять запитання? Чи завжди ваші 

відповіді оцінюють справедливо? Якщо ні – вкажіть, як зробити 

оцінювання справедливим щодо вас?  

7. Якби сьогодні дозволили вільне відвідування уроків, на що ви 

витратили б вільний час? 

- все одно пішов би до училища; 

- залишився б удома; 

- влаштувався б на роботу; 

- розважався б. 

8. . Якщо маєте зауваження й пропозиції педагогам щодо покращення 

роботи училища, вкажіть їх. 



9. Якби ви стали директором училища, які зміни внесли б до навчально- 

виховного процесу (ввели б нові предмети, а якісь вилучили б)? 

10. Кому із викладачів ви сказали б: “Дякую”? 

11. Чи добре ви поводитесь на заняттях? Оцініть себе за 

дванадцятибальною системою. 

- підготовка до уроку - _____________; 

- уважність - ______________; 

- дисципліна - _________________; 

- ступінь засвоєння програми - _____________; 

- оцінка за урок собі - ______________; 

- оцінка викладачів - _____________ (на день анкетування). 

Примітка. Стосовно пункту 11 анкети класний керівник указує, який 

урок мається на увазі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета “Класний керівник очима учня” 

Інструкція. Прочитавши твердження та запитання, виберіть 

правильний, з вашої точки зору, варіант відповіді або ж висловіть свою 

думку. 

1. З яким настроєм ви йдете до училища? 

- з радістю; 

- з передчуттям неприємностей; 

- скоріше б усе це скінчилося. 

2. Від кого ви очікуєте неприємностей найчастіше? 

- від викладача-предметника; 

- від класного керівника; 

- від одногрупників; 

- від адміністрації; 

- інше. 

3. Якими повинні бути, на вашу думку, функції класного керівника? 

- другої мами; 

- старшого товариша-захисника; 

- контролера за успішністю та дисципліною учнів.. 

4. Вкажіть, якими рисами характеру повинен володіти зразковий класний 

керівник. 

5. Які стосунки вам хотілося б установити із класним керівником? 

6. Чого не повинен робити класний керівник? 

7. Що ви відчуваєте до свого класного керівника? 

8. Чи бувають у вас конфлікти із класним керівником? 

- часто; 

- рідко; 

- ніколи. 

9. Які причини конфліктів? 

- неврівноваженій характер класного керівника; 

- погана поведінка групи; 



- зовнішні обставини. 

10. Припустимо, що ви завинили (розбили вікно, зіпсували меблі. У такому 

випадку класний керівник: 

- захистить; 

- зробить вигляд, що хоче захистити; 

- зробить вигляд, що не помітив вашої провини; 

- буде захищати від докорів адміністрації; 

- скористається з нагоди, щоб вас принизити. 

11. ‘. Ви очікуєте, що цього разу класний керівник: 

- в усьому розбереться і вчинить справедливо; 

- дасть гарну, дружню пораду; 

- прочитає нотації; 

- “проробить” у директора; 

- викличе батьків. 

12. Ви вважаєте, що ваша група: 

- згуртована і дружня; 

- розбита на групи; 

- кожен сам по собі. 

13. Як часто проводяться позанавчальні заходи у вашій групі? 

- часто; 

- рідко; 

- не проводяться. 

14. Чи можна сказати, що вам пощастило з групою?  

15.  Які заходи проводяться у вашому класі найчастіше? 

- бесіди про цікаве й важливе в житті; 

- походи, цікаві справи; 

- нотації з приводу успішності й дисципліни; 

- колективні заходи з батьками; 

- інші. 



16. Які класні заходи, що проводились у цьому році, запам’яталися вам 

найбільше? 

17. Що ви порадили б своєму класному керівникові? 

18. Чи можна сказати, що вам пощастило, що вчитеся у _________ 

училищі, у _________ групі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета  “Родина й батьки очима дитини” 

Інструкція. Прочитавши твердження та запитання, виберіть правильний, 

з вашої точки зору, варіант відповіді або вкажіть свій. 

1. Чи любите ви свій дім, домашню атмосферу? Назвіть щось, властиве 

тільки вашій родині? 

2. Чи виїжджали ви з дому надовго? Як ви тоді почувались?  

3. Чи цікавляться ваші батьки вашими успіхами у навчанні? 

- завжди; 

- іноді; 

- ніколи; 

- обоє; 

- переважно батько; 

- переважно мати. 

4. Чи цікавляться ваші батьки вашими стосунками з одногрупниками?  

- завжди; 

- іноді; 

- ніколи; 

- обоє; 

- переважно батько; 

- переважно мати. 

5. Чи відвідують ваші батьки училище? 

- часто; 

- рідко; 

- тільки, якщо викликають; 

- переважно батько; 

- переважно мати. 

6. Чи надають ваші батьки допомогу училищу або класному керівникові: 

- в організації класних справ; 

- у проведені екскурсій, походів; 

- у ремонтуванні меблів тощо. 



7. Яке у них, на вашу думку, ставлення до училища й педколективу?  

- довіряють; 

- не довіряють; 

- байдуже. 

8. Які родинні свята ви любите найбільше?  

9.  Чи є у вашій родині традиція дарувати подарунки? Які? 

10.  Чи є у вас бабуся і дідусь?  

11.  Які у вас з ними стосунки?  

12.  Що, по-вашому, обіцяє вам майбутнє? 

13.  Яким, по-вашому, буде ваше майбутнє? 

14. На кого ви зможете покластись у питанні забезпечення вашого 

майбутнього?  

- на самого себе; 

- на державу; 

- на батьків. 

15. Чи будете ви, на вашу думку, щасливі у майбутньому? 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета “Мої вподобання та дозвілля” 

Інструкція. Прочитавши твердження та запитання, дайте на них чесні й 

відверті відповіді. 

1. Ви навчаєтеся у училищі, тому що: 

- вимагають батьки; 

- цікаво; 

- вам потрібно підготуватися, щоб вступити до ВНЗ; 

- учитися необхідно всім; 

- знання, набуті в училищі, знадобляться в житті; 

- інші мотиви (укажіть які) _______________________________ 

2. Вам подобається вчитися: 

- завжди; 

- іноді; 

- інколи. 

3. Ви ходите до училища, бо (виберіть 2-3 твердження): 

- там можна спілкуватись із друзями; 

- хочете учитися; 

- там можна цікаво проводити час; 

- в училищі весело; 

- любите училище; 

- подобаються викладачі; 

- училище знаходиться близько від дому. 

4. Скільки часу ви витрачаєте на виконання домашніх завдань? 

5. Що заважає вам добре виконувати домашнє завдання (укажіть одну або 

кілька причин)? 

- лінь; 

- телефон; 

- друзі; 

- музика; 

- втома; 



- нецікаві завдання; 

- відсутність зв’язку між навчальними предметами та реальним     

          життям; 

- однаково не запитують; 

- несправедливе оцінювання знань викладачами; 

- Слабке здоров’я; 

- читання художньої літератури. 

6. Скільки часу ви витрачаєте на перегляд телевізійних передач (у 

середньому)? 

7. Скільки часу ви витрачаєте на прогулянки? 

8. Скільки часу ви витрачаєте на спільну з батьками справу? 

9. Що входить до кола ваших домашніх обов’язків? 

10.  Чи є у вас дома улюблений куточок? 

11.  Скільки часу ви витрачаєте на читання журналів, роботу за 

комп’ютером? 

12.  Скільки часу ви витрачаєте на заняття спортом? 

13.  Скільки часу ви витрачаєте на прослуховування музики? 

14.  Яким видом творчості ви займаєтесь і скільки витрачаєте на це часу? 

 

 

 

 

 

 



Анкета “Життя в училищі” 

Інструкція. Уважно прочитайте запитання та твердження анкети. Дайте 

відповідь “так” або “ні”. 

1. Чи намагаєтеся ви після занять швидше піти з училища? 

2. Чи цікавлять вас гуртки й секції? 

3. Чи поспішаєте ви до училища після літніх канікул? 

4. Чи любите ви ходити на училищні вечори?  

5. Як ви вважаєте, чи потрібні години спілкування? 

6. Чи залишаєтеся ви після уроків поспілкуватися з викладачем?  

7. Чи допомагає вам хто-небудь у училищі розв’язувати ваші особисті 

проблеми? 

8. Чи прислухаються зазвичай ваші батьки до порад класного керівника? 

9. Чи берете ви участь в училищі у підготовці та проведенні цікавих 

колективних справ? 

10.  В училищі часто проводяться цікаві вечори, свята, конкурси? 

11.  Ви берете участь у роботі наукового товариства? 

12.  Ви допомагаєте викладачу на уроці як асистент? 

13. Чи потрібні училищу учнівські організації за інтересами? 

14.  Чи є в училищі такі клуби, студії, майстерні, в яких ви хотіли б брати 

участь? 

15.  Чи помічають вас в училищі, коли ви робите що-небудь корисне, 

важливе? 

16.  Чи існує в училищі система стимулювання вашого бажання брати 

участь у справах?  

17.  Чи були цього року такі заходи, що вам дуже сподобалися?  

18.  Чи знаєте ви правила етикету, чи виконуєте їх? 

19.  Чи часто ви конфліктуєте з викладачами?  

20.  Чи берете ви участь у плануванні позанавчальної діяльності в групі?  

21.  Чи є у вас необхідність обговорити стан позанавчального життя в 

училищі? 


