
Анкета 

по вивченню думки жителів громади 

 з визначення напрямків позашкільної освіти 

 

1.  Вкажіть своє місце проживання: 

o с. Вербки (Нові Вербки, Морозівське) 

o с. Поперечне (Степ, Свідівок) 

o с. В’язівок  (Веселе) 

o с. Кочережки (Підлісне, Жолобок) 

 

2.  Виберіть гурток, який необхідно відкрити у 

центрі позашкільної освіти нашої громади в 

кожному напрямку освіти (від 1 до 3): 

 

 

Дитина вже 

відвідує 

 

 

Дитина бажає 

відвідувати 

І. Художньо-естетичний: 

- Танцювальний:   

o Сучасний       Бальний        Народний 

- Вокал:  

o Хор                 Ансамбль      Дует  

- Театральний 

- Декоративно-прикладне мистецтво: 

o Бісероплетіння     Вишивка      Гончарство 

o В’язання               Паперопластика 

- Крій і шиття 

- Навчання грі на музичних інструментах 

- Ваш варіант ___________________________ 

ІІ. Еколого-натуралістичний, туристичний: 

o Квітництво       Садівництво       

o Лісництво       Туризм 

Ваш варіант ___________________________ 

ІІІ. Фізкультурно-спортивний: 

o Теніс      Волейбол      Баскетбол       Футбол  

Ваш варіант ___________________________ 

ІV. Технологічний: 

o Кіномистецтво 

o Медіа культура (створення фільмів, 

мультфільмів, рекламних відеороликів, сайтів 

тощо) 

Ваш варіант ___________________________ 

V. Гуманітарний: 

o Підготовка дітей до школи       

o  Спілка юних поетів 

Ваш варіант ___________________________ 

VІ. Науково-технічний: 

o Оволодіння сучасною технікою 

o Автолюбитель 

Ваш варіант ___________________________ 
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