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Майстерня 
громадянина 

Розділ 1

  Як ідентифікувати наше середовище 

Для того, щоб ефективно реалізувати себе як громадянина, потріб-
на співпраця з іншими людьми, розуміння їхніх цінностей, поглядів на 
світ і життєвих потреб. Можливо, ви були свідками того, як на вулиці чи 
в інших громадських місцях спеціально підготовлені люди (інтерв’юери) 
проводять опитування громадськості з тих чи інших питань (наприклад, 
опитування батьків школярів щодо умов навчання їхніх дітей, покупців у 
магазині щодо рівня обслуговування, вивчення політичних симпатій чи 
визначення переможців під час виборів (екзит-пол) тощо).

Задля кращого розуміння людей, які нас оточують, а також визначення 
проблем і потреб місцевої громади, можна скористатися низкою методів 
збору інформації, зокрема провести опитування, найбільш популярним 
видом якого є анкетування. 

Виокремлюють	такі	складові	анкети
Вступна	частина пояснює мету дослідження, містить інформацію про 

організацію, що його здійснює, пояснює принцип заповнення анкети, га-
рантує анонімність тощо.

Основна	частина містить запитання, які передбачають виконання зав-
дань дослідження. Питання складають блоками, у чіткій логічній послі-
довності. Спочатку іде блок простих, нейтральних запитань, які мають на 
меті викликати зацікавлення у респондента. Далі ставляться складніші 
запитання, що виявляють установки та орієнтації опитуваного респонден-
та, його оцінки та судження, які безпосередньо стосуються основної теми 
дослідження.

Демографічна	частина (стать, вік, місце проживання, освіта, місце пра-
ці тощо).

Завершальна	 частина передбачає подяку респондентам за участь у 
дослідженні.

Вчимося	бути	респондентами
Пропонуємо заповнити анкету, подану нижче, та обговорити її у класі. 

Це допоможе вам краще зрозуміти самих себе, а також дізнатися щось нове 
про своїх однокласників, їхні захоплення та вподобання. 

Заповнені анкети на аркуші паперу формату А4 можна представити у 
формі виставки, розмістивши їх на дошці чи стіні класу для загального 
ознайомлення.

Анкетування — письмо-
ве опитування за допомогою 
анкети. Це один з найпопу-
лярніших методів збору ін-
формації. До нього вдають-
ся, коли необхідним, а часто 
єдиним джерелом інформації 
є людина (респондент) — 
безпосередній учасник, пред-
ставник, носій досліджувано-
го явища чи процесу. 
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Під час обговорення з’ясуйте, що є спільним для більшості учнів класу 
або окремих груп (наприклад, рік та місяці народження). Визначте особли-
вості, які є характерними лише для окремих учнів. 
 Що нового вам вдалося дізнатися про своїх однокласників з їхніх анкет?
 А вашим однокласникам про вас?

АНКЕТА 
(фрагмент)

Повною версією 
«Анкети» ви можете 

скористатись на 
онлайн-платформі 

підручника  
з грома дянської 

освіти  
www.сitizen.in.ua.

У	ролі	дослідника.	Проводимо	анкетування
Пропонуємо вам приміряти роль дослідників-науковців. Задля цього 

визначте проблемну ситуацію, яка є для вас актуальною або викликає за-
цікавлення. На її основі розробіть власну анкету, яка допоможе з’ясувати 
причини проблеми; ставлення до неї та її оцінку тих, кого ви плануєте опи-
тувати; шляхи вирішення.

Для того, щоб провести анкетування якісно та отримати достовірні ре-
зультати, дотримуйтеся наведених порад.

1. Визначте свою цільову аудиторію та кількість осіб, яку ви плануєте 
опитати.

2. Роздрукуйте потрібну кількість анкет. 
3. На початку кожної анкети у двох реченнях опишіть мету, з якою ви 

проводите це анкетування, вкажіть, хто ви, який проект представляєте.
4. Будьте ввічливими та доброзичливими.

А Н К Е Т А
Дорогі друзi,
це опитування має на меті з’ясування захоплень  
й уподобань учнiв / учениць нашого класу школи.
Відповіді анкети не є анонімними і будуть  
презентовані у класі, школі.

1.. Улюблена страва.
2.. Улюблений напiй.
3.. Що тобi подобається найбiльше?
4.. Що тебе дратує?
5.. Твої упередження.

6.. Якi в тебе сильнi сторони?
7.. Якi в тебе слабкi сторони?
8.. В яку iсторичну епоху ти хотiв / хотiла б жити?
9.. Яких людей ти бажав / бажала б зустрiти?
10. Чи ти хотiв /хотiла б стати знаменитiстю? Ким?
11.. Якi риси характеру в своїх друзiв ти цiнуєш?
12.. Твоє найзаповiтнiше бажання.

13.. Де ти хотiв / хотiла б жити?



41

Майстерня громадянина

5. Після заповнення анкети подякуйте за співпрацю.
6. Варто із розумінням ставитися до того, що не всі люди, яких ви захо-

чете опитати, матимуть на це час чи бажання.
Як зразок, пропонуємо анкету для опитування мешканців місцевої гро-

мади щодо історії вулиці певного населеного пункту.

ЗРАЗОК АНКЕТИ

Повну версію  
анкети «Історія 

вулиць» ви можете 
переглянути 

на веб-порталі 
підручника — 

«Майстерня 
громадянина»  

www.сitizen.in.ua.

Історія	моєї	вулиці
Пошукова група __________________________ (назва навчального закладу, клас) 

проводить опитування населення ________________ (назва населеного пункту) 
на тему «Історія вулиць» з метою дослідити обізнаність мешканців про ми-
нуле вулиць, на яких вони проживають.

Участь в опитуванні є добровільною. Відповіді на запитання анкети  
є анонімними, зібрані дані будуть використані в узагальненому вигляді  
у дослідницьких цілях.

Результати опитування будуть оприлюднені ______________ (дата) у _______
_______________________________ (назва закладу, адреса). 

Якщо вам не байдужа наша громадська ініціатива, просимо відповісти 
на декілька запитань. 
1. Чи мешкаєте ви на вулиці (назва вулиці)?
	 o	Так (перехід до питання № 2)
	 o	Ні
	 o	Без відповіді
2. Чи подобається вам назва вулиці, на якій ви проживаєте?
3. З ким (чим) пов’язана назва вашої вулиці?
4. Коли була заснована ваша вулиця?
5. Чи цікавитеся ви історією своєї вулиці?
6. Чи відомо вам, як ваша вулиця виглядала раніше?
7. Хто жив на цій вулиці раніше?
8. Чи існують певні традиції, притаманні тільки цій вулиці?
9. Які історичні будівлі розташовані на цій вулиці?

10. Чи знаєте ви своїх сусідів?

Дякуємо за співпрацю!

За допомогою наведеного зразка, ви можете розробити анкету для опи-
тування на різні теми:

 z визначення проблем у вашому населеному пункті, громаді та пошук 
шляхів їхнього розв’язання;

 z оцінка думок мешканців щодо суперечливих питань місцевої чи на-
ціональної історії;

 z ставлення місцевої громади до представників різних культур;
 z готовність мешканців місцевої громади до участі в толоці;
 z ставлення місцевої громади до проведення масових заходів у населе-

ному пункті.

Бажаємо вам успіху  
у проведені анкетування!


