
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

управління освіти щодо проведення електронної консультації 

з громадськістю (опитування) про актуальні напрямки роботи 

гуртків закладів позашкільної освіти 

 

Питання, винесені на обговорення: 

1. Як Ви вважаєте, наскільки важливою для громади міста Кропивницького є 

питання якості позашкільної освіти? 

Питання є дуже гострим 

Питання існує, однак на сьогодні не є гострим 

Питання не існує 

 

2. На Вашу думку, хто має забезпечувати якість позашкільної освіти в Україні? 

Держава 

Місцева влада 

Заклади позашкільної освіти 

Педагоги закладів позашкільної освіти 

Батьки 

 

3. На Вашу думку, якість позашкільної освіти – це 

Якісне формування і реалізація державної політики у сфері позашкільної 

освіти 

Якісні необхідні умови для діяльності закладів позашкільної освіти 

Якісне освітнє середовище (забезпечення безпечних умов навчання) 

Якісна освітня діяльність закладів позашкільної освіти 

Високі досягнення учнів закладів позашкільної освіти 

Охоплення учнів закладами позашкільної освіти 

 

4. На Вашу думку, чи є доступною в нашому місті якісна позашкільна освіта 

для всіх? 

Так 

Ні 

 

5. Чи вважаєте Ви, що місцева влада створює умови для діяльності закладів 

позашкільної освіти? 

Так 

Ні 

 



6. Чи задовольняє Вас стан роботи закладів позашкільної освіти в місті 

Кропивницькому? 

Цілком задовольняє 

Скоріше, задовольняє 

Скоріше, не задовольняє 

Зовсім не задовольняє 

Важко відповісти 

7. Як Ви вважаєте, що наразі найважливіше для підвищення якості 

позашкільної освіти? 

Досягти якомога більшої консолідації держави, місцевої влади, громадськості 

Забезпечити право кожної дитини на навчання у закладах позашкільної освіти  

Забезпечити якісну підготовку педагогічних кадрів системи позашкільної 

освіти 

Поліпшити умови для здобуття позашкільної освіти у закладах позашкільної 

освіти 

 

8. Чи знаєте Ви про існування закладів позашкільної освіти та про їх діяльність 

у нашому місті? 

Дитина постійно навчається у закладі позашкільної освіти 

Дитина відвідує окремі заходи закладів позашкільної освіти 

Дізнаюся про позашкільну освіту, діяльність закладів позашкільної освіти із 

ЗМІ, соціальних мереж 

Так, знаю 

Ні, не знаю 

 

Мета проведення консультацій з громадськістю: вивчення громадської 

думки, з’ясувати, наскільки містяни задоволені роботою позашкільних 

гуртків, секцій та предметів, дослідити якість викладання, зрозуміти, які 

гуртки є найпопулярнішими та яких бракує тощо. 

 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони: батьки учнів 

закладів загальної, середньої та позашкільної освіти, представники інститутів 

громадянського суспільства. 

 

Можливі наслідки для різних соціальних груп населення та 

заінтересованих сторін: моніторинг актуальних напрямів роботи гуртків 

закладів позашкільної освіти. 

 

Способи забезпечення участі в обговоренні: опитування на платформі 

https://consult.e-dem.ua/3510100000 

https://consult.e-dem.ua/3510100000


 

Опитування проводиться з 03 по 17 листопада 2021 року 

 

Контактна особа: Костенко Лариса Давидівна, тел. 35 83 43, Кропивницька 

міська рада, управління освіти, osvita@krmr.gov.ua. 

 

Оприлюднення результатів опитування: 22 листопада 2021 року 

mailto:osvita@krmr.gov.ua

