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У збірнику вміщені матеріали для проведення
анкетувань з батьками,які допоможуть в роботі
класоводам, класним керівникам під час
проведення виховних годин , занять, семінарів,
зборів.

Передмова
Відомо, що сім’я – той основний осередок, де
відбувається формування особистості дитини. Вплив
сім’ї на дитину домінуючий унікальний, а багато в
чому й незамінний. В сім’ї особистість формується в
природних умовах, вихователі тут – найближчі й
найдорожчі для дитини люди, з якими вона постійно
спілкується і яким повністю довіряє.
Основну роботу з батьками школа проводить
через батьківські об’єднання, які носять різні назви –
батьківські комітети, конгреси, асоціації, асамблеї,
президіями, комісії, клуби і т.п.
Особливий тягар по забезпеченню реальних
зв’язків з сім’єю лягає на плечі класоводів,класних
керівників. Свою діяльність вони організовують через
класний батьківський комітет, батьківські збори, а
також через вчителів. Важливою частиною
практичної діяльності є відвідування учнів вдома,
вивчення умов, в яких вони проживають,
передбачення небажаних результатів. Традиційною
функцією
класних
керівників
залишається
просвітницька: багато сімей потребують педагогічної
поради, професійної підтримки.
Школа має багатющий арсенал засобів, щоб
належним
чином
організувати
повноцінне
спілкування і спільну діяльність батьків і дітей.
Одним із головних і найбільш розповсюджених
прийомів роботи з батьками є анкетування.

Анкета для батьків
‘’Дружба в житті вашої дитини’’
1.

Чи є друзі у вашої дитини? Якщо ні, то чи

замислювалися ви над причиною цього? Хто на вашу
думку, винен у тому, що ваша дитина не має друзів?
2.

Чи знаєте ви імена друзів вашої дитини?

3.

Як ви зустрічаєте друзів своєї дитини?

а) Завжди доброзичливо, привітно;
б) у залежності від настрою;
в) сухо, незадоволено;
4. Чи сподобався вам друг вашої дитини? Якщо так, то
чим? Якщо ні то чому?
5. Кого ви хотіли бачити другом своєї дитини?
а) Лише відмінника;
б) гарного учня, спокійного, який поступатиметься в
усьому вашій дитині;
в) вам байдуже, як він навчається, яка у нього родина,
вас цікавить більше, чи дорогий він вашій дитині.
6.Чи знаєте батьків друга вашої дитини?
7. Чи дружите ви родинами.

8. Чи замічали ви, що у вашої дитини з’являються якісь
обов’язки по відношенню до друга?
9. Як ви вважаєте, ваша дитина – гарний друг? Чому?
10. Як ви вчините, якщо між вашою дитиною та її
другом виникне конфлікт?

Анкета для батьків
1. Чому найчастіше віддає перевагу ваша дитина?
а) Читати самостійно;
б) слухати читання дорослих.
2. Як ви вчините, коли читає ваша дитина?
а) Хвалите її;
б) засуджуєте.
3. Чи заведено у вашій родині читати книги вголос?
а) Так;
б) ні.
4.

Чи зможете назвати книгу, яку нещодавно

прочитала ваша дитина?
а) Так(напишіть назву);
б) ні.

Анкета для батьків
1) Чи любить ваша дитина трудиться?
2) Що вона любить робити по дому?
3) Чи може вона виконувати цю роботу самостійно, без
вашої допомоги?
4) Як довго може трудитися ваша дитина?
5) Робота виконується з бажанням чи неохотою?
6) Чи контролюєте ви виконання дитиною домашньої
роботи?
7) Чи заохочуєте ви дитину за добре виконану
домашню роботу?
8) Чи караєте ви свою дитину, якщо вона виконала
роботу погано?
9) Чи цікавитесь ви за необхідність трудову участь
вашої дитини в житті свого класу?
10)

Чи вважаєте ви за необхідність трудову участь

вашої дитини у житті класу та школи?

Анкета для батьків
Батькам пропонується відповісти на запитання анкети
та визначити участь своєї дитини у визначених анкетою
трудових справ.
1)

Я знаю, що моя дитина в школі:

а) чергує по класу;
б) чергує в їдальні;
в) має трудові доручення;
г) бере участь у трудових справах класу;
д) відвідує заняття гуртка;
е) відвідує секцію.
2) Моя дитина в дома:
а) виносить сміття;
б) миє посуд;
в) прибирає всю кімнату;
г) прибирає квартиру;
д) ходить до магазину по продукти;
е) доглядає за молодшими дітьми;
ж) інше( дописати).

Анкета для батьків
1)

Чи вважаєте ви за необхідне знайомити дитину із

навколишньою природою?
2)

Чи часто ви проводите зі своєю дитиною час на

природі?
3)

Чи навчаєте ви свою дитину бережливо

ставитися до природи?
4)

Чи є у вас дома домашня тварина?

5)

Якщо є, то як ставиться до неї ваша дитина?

6)

Чи вдається вона до вашої допомоги у догляді

за твариною?
7)

Чи навчаєте ви дитину спостерігати

природними явищами?
8)

Чи розказуєте ви дитині про народні прикмети,

пов’язані з погодою, врожаєм тощо?
9)

Чи у вашій домашній бібліотеці книги про

природу та тварин?
10)

Чи прикрашаєте ви свою оселю рослинами і чи

допомагає в цьому ваша дитина?Як ви ставитеся до
такої думки, що у першу чергу знайомство з природою
розвиває спостережливість та допитливість дитини?

Шановні мамо й тато
Закінчився перший рік навчання вашої дитини в нашій
школі. Яким він був, цей рік, для вашої дитини, з якими
проблемами ви зіткнулися, що вас радувало у
спілкуванні із школою і що засмучувало – на ці інші
питання ми, педагоги школи, просимо відповісти в
даній анкеті. Ваші щирі відповіді допоможуть у
наступному навчальному році зробити життя дітей у
школі яскравим, суттєвим та радісним.
Ми сподіваємося на активну співпрацю!
1)
Як ви можете оцінити свої стосунки зі школою, в
якій навчається ваша дитина?
а) Хороші;
б) нормальні;
в) посередні;
г) погані.
2) Як часто ви бували в школі протягом навчального
року?
а) Щотижня;
б) один раз на тиждень;
в) один раз на чверть;
г) один раз на семестр.
3) З якою метою ви приходите до школи?
а) На батьківські збори;
б) на зустріч із класоводом, щоб бути в курсі всіх
справ класу своєї дитини;
в) для участі у виховних заходах класу, де
навчається дитина;
г) для надання допомоги класоводу та педагогам;

д) за викликом педагогів та адміністрації школи.
4) Що ви відчуваєте після відвідування школи та
бесіди з педагогом?
а) Задоволенням;
б) радість;
в) надію;
г) тривогу;
д) розчарування;
е) розгубленість;
ж) сум.
5) З якою проблемою у навчанні та вихованні дитини
ви зіткнулися у школі?( Напишіть.)
6) Щоб ви хотіли змінити у спілкуванні вашої дитини
та школи, класовода ( Напишіть.)

Анкета для батьків

1)

Скільки часу на день ви приділяєте своїм дітям?

2)

Де та як ви надаєте перевагу проводити з ними

вільний час?
3)

Який останній фільм ви дивилися разом із

дітьми?
4)

Як діти допомагають вам?

5)

Чи пишаєтесь ви своїми дітьми?

Анкета для батьків
1)

Чи подобається вашій дитині уроки фізичної

культури а школі?
2)

Чи дозволяєте звільнити свою дитину від уроків

фізкультури, якщо вам це необхідно?
3)

Чи вважаєте урок фізичної культури рівноцінним

по значності з іншими предметами?
4)

Чи були ви присутні коли – набудь на уроці

фізичної культури у вашій дитини?
5)

Чи відвідує ваша дитина спортивну секцію в

школі чи поза школою?
6)

Що ви знаєте про спортивні досягнення вашої

дитини, якщо такі є?
7)

Якою ви бачите організацію спортивної роботи в

класі, де навчається ваша дитина?
8)

Якими видами спорту ви займалися самі? Як

часто?
9)

Чи привчаєте ви дитину до занять спортом? Якщо

так, то яким чином?
10)

Чи граєте ви у якісь спортивні ігри разом із

дітьми? Назвіть ці ігри.

Анкета для батьків
1. Чи подобається вашій дитині читати книги?
2. Скільки часу ваша дитина зазвичай проводить за
книгою?
3. Зазвичай ваша дитина читає з власною ініціативи
чи за примусом?
4. Яким книгам вона надає перевагу?
5. Як ви заохочуєте читацькі прагнення дитини?
6. Чи даруєте ви своїй дитині книги?
7. Чи є у вас з цього якісь переконання?
8. Чи обговорюєте зі своєю дитиною прочитане?
9.

Чи вважаєте себе активним читачем?

10. Чи можете вважати себе прикладом для своєї
дитини у читанні книги?

Анкета для батьків
‘’Дозвілля нашої родини’’

1.

Як часто ваша родина проводить вільний час

разом?
2.

Якими справами ви займаєтеся разом з дітьми

у вільний час?
3.

Хто в родині є ініціатором цих справ?

4.

Чи охоче погоджуються діти проводити

вільний час разом з вами?
5.

Що на вашу думку, заважає у вашій родині

спільному дозвіллю?
6.

Які ви маєте захоплення, чому присвячуєте

свій вільний час?
7.

Чи поділяють ці захоплення ваші діти?

8.

Чи прислухуються ваші діти до батьківських

порад стосовно дозвілля?
9.

Що ви робите для того, щоб допомогти дітям

раціонально та цікаво проводити свій вільний час?
10.

Як ви плануєте провести чергову відпустку: з

дітьми чи без них? Чому?

Анкета для батьків

1.

Коли ви відчували себе дорослою людиною?

2.

Які події в житті допомогли вам

подорослішати?
3.

Назвіть три головні риси, які, на вашу думку,

відрізняють дітей від дорослих?
4.

Чи хотілось б вам на якийсь час повернутися в

часи дитинства? Чому?
5.

Чи збереглися у вас до цього часу якісь

дивацтва чи якості, властиві вам у дитинстві?
6.

Чи можуть дорослі поводитися, як діти? Якщо

так, то коли це відбувається?
7.

Що найголовніше у дитинстві?

8.

Ваші побажання дітям.

Анкета для батьків
1.

Як добре ви знаєте свою дитину?

2.

Чи цікавитися її життям( успіхами та

проблемами тощо?)
Коли найчастіше спілкуєтесь зі своєю дитиною(

3.

під час відпочинку, занять спортом, прогулянок чи під
час спілкування домашніх побутових – господарських
турбот)?
4.

Як часто ви читаєте’’ нотації’’ своїй дитині?

5.

Яким тоном зазвичай ви робите зауваження

дитині( спокійним, стриманим, роздратованим, з
голосним гнівним криком)?
Як би ви оцінили свої стосунки з дитиною(

6.

теплі, дружні, нормальні, не досить дружні,
напружені)?
7.

Які основні виховні проблеми виникають у вас з

дитиною?
8.

Що вам найбільш подобається у вашій дитині?

9.

Які риси характеру вашої дитини ви вважаєте

проблемними?
10.
років?

Якою ви хотіли бачити свою дитину через 10

‘’Чи достатньо ви контактні з дітьми’’
1. Чи вважаєте ви, що вашій родині є взаєморозуміння?
2. Чи говорять з вами діти відверто, чи радять з
особистих питань?
3. Чи цікавляться діти вашою роботою?
4. Чи знаєте друзів ваших дітей?
5. Чи бувають вони у вас удома?
6. Чи беруть ваші діти разом з вами у господарських
домашніх справах?
7. Чи перевіряйте ви, як вони роблять уроки?
8. Чи є у вас з дітьми спільні заохочення та заняття?
9. Чи беруть участь діти у підготовці родинних свят?
10. Чи обговорюєте ви з дітьми прочитані книги?
11. Чи буваєте разом у театрі, на виставках, на
концертах?
12. Чи обговорюєте разом з дітьми телевізійні передачі?
13. Чи берете участь разом з дітьми у походах на
природу?
14. Чи надаєте перевагу проводженню відпустки разом із
дітьми?

