
ОПИТУВАЛЬНИК
ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 5 КЛАСІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЄКТОМ«ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Шановні батьки!
Запровадження на території України посилених протиепідемічних

заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID–19
внесло суттєві зміни в організацію освітнього процесу в закладах загальної
середньої освіти, пов’язані найперше із запровадженням дистанційного
навчання.

Найбільш незахищеними і психологічно травмованими виявилися діти,
оскільки, з одного боку, не були підготовленими до навчання в такому
форматі, а з іншого, не мали відповідного технічного оснащення. Це
негативно позначилося як на здоров’ї дітей, так і на якості освітніх послуг.

З огляду на такий стан справ, ми, команда проєкту «Інтелект України»,
спільно з Вами маємо зробити все необхідне, щоб кожна наша дитина мала
рівний доступ до якісної освіти, могла набути відповідних компетенцій і
компетентностей, почувалася при цьому спокійно і безпечно, була
мотивованою до навчання.

Перехід із початкової школи до базової завжди складний для кожної
дитини, як і для Вас батьків. З огляду на це, маємо зробити все необхідне,
щоб дитина почувалася комфортно, вірила в свої сили, щоб у неї не зникло
бажання вчитися і пізнавати світ прекрасного.

Для цього хочемо почути Вашу думку з приводу окремих освітніх
питань, яка допоможе поліпшити нашу з Вами співпрацю в забезпеченні
належних умов для навчання дітей.

Дякуємо за відповіді. На нашому сайті Ви побачите узагальнений
матеріал за Вашими пропозиціями, думками, позицією. Анкети можна
оформити як анонімні, але будемо вдячні, якщо надасте інформацію про себе,
а саме:

Регіон (область, місто, село) _________________________________________
ПІБ(за бажанням)__________________________________________________
Заклад освіти   _____________________________________________________
__________________________________________________________________

1. Як Ви вважаєте, наскільки автори зошитів із друкованою основою
задовольняють потреби Вашої дитини в опануванні предмета, що



вивчається за проєктом? (Оберіть із запропонованого один варіант,
поставивши перед ним знак «+»):

• Повністю задовольняє.
• Швидше так, ніж ні (можете прокоментувати)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________

• Взагалі  це не важливо.
• Важко сказати.

2. Наскільки Ви ознайомлені зі змістом проєкту «Інтелект України», його
метою та завданнями на перспективу навчання дитини у 5-9 класах та в
старшій школі? (Оберіть із запропонованого один варіант).

• Маю повну інформацію.
• Маю достатньо інформації.
• Потребую інформації щодо навчання в 5-9 класах.
• Потребую інформації щодо навчання у 5 класі.
• Хочу отримати інформацію (підкресліть, від кого і в якому форматі:

адміністрація закладу освіти, вчитель, автори зошитів, науковий
консультант, науковий керівник, у форматі: сайт проєкту, сайт закладу
освіти)

3. Від кого Ви мали можливість отримати інформацію про навчання Вашої
дитини у проєкті «Інтелект України»  в 5 класі?

• Учителя початкової школи.
• Адміністрації закладу освіти.
• Класного керівника 5 класу.
• Зацікавлених батьків.
• Сайту закладу освіти.
• Випадково.

4. Які додаткові матеріали, крім уже наявних зошитів, необхідні для
полегшення, поглиблення навчання Ваших дітей за предметами, які є
обов’язковими при складанні ЗНО?

• Українська мова _______________________________________________
_____________________________________________________________

• Українська література
__________________________________________

_____________________________________________________________



• Математика
______________________________________________
__

_____________________________________________________________

• Додатково хочете повідомити
_____________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

5.Наскільки є доцільним збільшення кількості відеоуроків за умови
дистанційного навчання?

• Так ( з усіх предметів).
• Так  (Окремі предмети. Які саме?)

________________________________________________________
________________________________________________________

• Задоволений  наявними.
• Зайвий час, немає потреби.
• Є інші варіанти (допишіть, які, на Вашу думку)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
• Краще збільшити друковану продукцію (допишіть, яку саме)
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Чи вдається належно організувати навчальний процес удома? Чи
достатню допомогу отримуєте від учителя? Яка допомога ще потрібна
Вам?

• Немає жодних проблем.
• Важко організувати за об’єктивних обставин

(зазначити)______________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________

• Є потреба у професіональній допомозі вчителя (зазначити)
_________________________________________________________
_______________________________________________________

____________________________________________________________
• Допомога потрібна у … (зазначити)



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. Чи доцільним є проведення зараз другого Батьківського форуму
(перший відбувся у 2016 році в м. Києві) у форматі онлайн?

• Так.
• Ні.

Якщо так, то які питання Ви пропонуєте для обговорення?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. Чи зацікавлений заклад освіти у співпраці з Вами щодо організації
освітнього процесу?

• Так. Запрошують до співпраці.
• Запрошують на батьківські збори.
• Не цікавляться вашою думкою.
• Інше _________________________________________________

_____________________________________________________________

9. Яким чином Ви реалізуєте головне кредо проєкту «Сьогодні дитина –
успішний учень, завтра – успішна і щаслива людина»? (Підкресліть, що для
Вас важливо).

10. Проблема домашніх завдань завжди актуальна для батьків, особливо коли
діти в 5-6 класах. Чи є для Вас проблемою організація виконання домашніх
завдань Вашою дитиною?

• Так.
• Ні.

Скільки часу дитина виконує домашні завдання (потрібне підкресліть)
30, 45, 60, 90, 120, більше хвилин

Чи є необхідність Вашої безпосередньої участі в поясненнях (потрібне
підкресліть)

Математики.
Української мови.
Української літератури.
Зарубіжної літератури.
Природознавства. Планети Земля.
Природознавства. Твої фізичні відкриття.
Навчаємось разом.



11. Назвіть 5 позитивних ознак проєкту як освітньої програми
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________

Чи є негативні тенденції? Якщо є, то які? (Перерахуйте найбільш суттєві).
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________

12. Як Ви вважаєте, чи сприяє змістове наповнення навчального матеріалу
формуванню у дітей, які навчаються у «проєктних» класах,
позитивного ставлення до однокласників, близьких та інших людей (Так. Ні)
бажання допомагати іншим, умінь співпереживати, співчувати (Так. Ні)
уміння уникати конфліктів (Так. Ні)
навичок толерантності (Так. Ні)
вміння розуміти та оцінювати власні переживання (Так. Ні)
вміння працювати в команді (Так. Ні)

Дуже вдячні за співпрацю!
Повідомляємо, що з узагальненими матеріалами анкети Ви зможете

ознайомитися на сторінках «Для Вас батьки» сайту «Інтелект України».


