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ВСТУП 

 

Цілеспрямована робота з формування позитивного іміджу нашого 

освітнього закладу проводилась всі роки його існування.  Зміцнення позитивно-

го іміджу складний і тривалий процес, як  і формування позитивної репутації, 

особливо в теперішні часи коли є безліч державних і приватних установ,  які 

надають освітні послуги подібні нашим. 

Дослідження та  порівняльний аналіз думки педагогів,  вихованців, батьків 

щодо визначення сучасного іміджу  ЦДЮТ проводилось з метою: 

- планування роботи щодо його оптимізації; 

- підвищення привабливості ЦДЮТ, в першу чергу, для батьків, 

вихованців і персоналу;  

- підвищення ефективність  заходів  з  інформування  населення  що-

до  нових освітніх послуг;  

- полегшення процесу введення нових освітніх послуг;  

- підвищення рівня організаційної культури ЦДЮТ;  

- сприяння поліпшенню соціально-псіхологічного мікроклімату в 

колективі.  

Аналіз діяльності в цілому закладу, окремих колективів, педагогів дають 

нам «клієнти» не тільки внутрішні (батьки, колеги, адміністрація закладу), а й 

зовнішні  «клієнти», серед яких:(учні шкіл, їх батьки, учні фахової перед вищої 

освіти, та їх батьки, вчителі шкіл, владні структури, журналісти). 

До числа постійних характеристик іміджу ЦДЮТ відносяться:  

 чітке  визначення  педагогічним  колективом  місії  та  концепції  

освітньої установи;  

 оптимістичний настрій і доброзичливий мікроклімат у 

педагогічному та дитячому колективах;  

 педагогічна, соціальна і управлінська компетентність персоналу;  

 сформований образ керівника-професіонала, лідера, яскравої  
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особистості, що  володіє  неформальним  авторитетом,  здатної  надихнути  ко-

лектив  на досягнення високої мети;  

 ефективна  організаційна  культура  позашкільного  закладу,  що  

включає колективні норми, цінності, певну філософію керування, весь спектр 

поглядів, що визначають специфіку поведінки колективу в цілому;  

 якість освітніх послуг;  

 наявність зв’язку ЦДЮТ з різними соціальними інститутами, закла-

дами загальної  середньої  освіти,  середньо-спеціальними  та  вищими  нав-

чальними закладами тощо;  

 внесок нашого закладу в розвиток освітньої підготовки вихованців, 

їхніх пізнавальних  та  творчих  здібностей,  вихованості,  формування  навичок 

здорового способу життя;  

 турбота  адміністрації  про  надання  своєчасної  актуальної  допо-

моги окремим  учасникам  освітнього  процесу  (тим  чи  іншим  вихованцям,  

молодим спеціалістам, які відчувають труднощі, батькам тощо);  

 наявність яскравої зовнішньої символіки.  

Для проведення дослідження був використаний досвід методиста 

Шевченківського ЦДЮТ м. Запоріжжя Комиси І.В. «Репутаційний менеджмент 

в управлінні сучасним закладом позашкільної освіти» (опублікований на сайті 

ЗОІППО).  

Для дослідження було обрано два види іміджу: зовнішній і внутрішній. 

До зовнішнього можна віднести – зовнішній образ закладу і рекламна 

продукція. Більш складніший і змістовнішій внутрішній імідж. 

Для  оцінки  емоційно-ціннісного  ставлення  педагогів, вихованців та 

батьків  до ЦДЮТ,  ми вважали за необхідне дізнатися, що для них взагалі зна-

чить заклад. Всі анкети були створені на google-платформі, що дозволило от-

римати відповіді у діаграмах. 

Оцінювання було проведено за «5» бальною системою.  Оцінки показали,  

що в будь – якому  пункті  анкети  є критерії важливі для них, є менш важливі, і 

є практично не важливі.  
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 У анкетуванні взяли участь  

- 45 (80%) педагогічних працівників із 56 працюючих у закладі (без 

сумісників); 

- 137 (6,2 %) вихованців старшого шкільного віку із 2146; 

- 211(6%) батьків вихованців. 

Емпіричний аналіз результатів дослідження відображений у додатках А-

З. Для порівняння результатів враховувались відповіді, які мали найвищий  

результат (оцінку «5»). 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

ІЄРАРХІЯ КРИТЕРІЇВ ІМІДЖУ ЦДЮТ 

 

 

1.1.Дослідження серед педагогів   

Якщо умовно розділити перелік 15 критеріїв іміджу закладу на 3 групи – 

пріоритетні складові – суттєві складові – несуттєві складові іміджу – то тоді  

рейтинг критеріїв за узагальненими відповідями педагогів має такий вигляд:  

 Перші  5  пріоритетних  позицій  у  ієрархії  критеріїв  іміджу  зай-

мають: «географічне розташування» (86,7%), «рівень  досягнень вихованців» 

(84,4%) «суспільний статус ЦДЮТ» (71,1%), «наявність  символіки,  традицій»  

(60%), «лояльність  керівництва» (60%), «рівень  організації  НВП»  (57,8%); 

 Далі  між  57%  та  35 %  виборів  знаходяться  такі  характеристики  

іміджу ЦДЮТ, які, на думку педагогів є суттєвими, але не визначальними: 

«якість знань та умінь, які отримують вихованці в ЦДЮТ» (53,3%),  «наявність  

партнерських зв’язків»  (44,4%), «реклама  ЦДЮТ»  (44,4%),  «наявність  пер-

спектив» (42,2%), «наявність  команди»  (35,5%); 

 Найменшу  кількість  виборів  мають:  «атмосфера  спілкування»  

(33,3%),  «задоволеність  результатами  роботи»  (24,4%),  «презентабельність  

закладу»  (24,4%),   «умови  праці»  (20 %),  «фінансова забезпеченість» (0%). 

Треба відмітити, що педагогічні працівники вважають що привабливий 

імідж закладу (62%) важливіше ніж  висока заробітна плата (25 %). У першу 

чергу, респонденти коли влаштовувались на роботу до ЦДЮТ враховували 

умови роботи -37,7%, колектив-24,4%, зручне розташування-13,3%. На роботі 

учасників анкетування утримує улюблена справа, любов до дітей, можливість 

творчої самореалізації, коллектив ( додаток Б) 

 

1.2. Дослідження серед вихованців 
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В опитуванні взяли участь вихованці 7-11 класів таких гуртків: «Майсте-

рня театру та кіно», «Орігамі», «Креативний дизайнер», «Радуга», «Смайлік», 

«Сонечко», «Радіоелектроніка», «Марлен», «КлубОК», «Юн-прес», «Ерудит», 

«Психологічні студії», «Школа інструментальної музики», «Дебати». Всього 

137 вихованців. З них: 

 

 

Для того, щоб оцінити імідж ЦДЮТ були обрані такі критерії на розгляд 

вихованцям: 

 географічне положення 

 привабливість зовнішнього вигляду ЦДЮТ 

 можливість творчого зростання 

 рівень якості знань та практичних навичок, що надає ЦДЮТ 

 наявність символіки і традицій 

 рівень організації занять ЦДЮТ 

 наявність дружніх зв’язків зі школами 

 реклама ЦДЮТ (ТБ, преса, зовнішня реклама) 

 популярність ЦДЮТ, окремих колективів, педагогів закладу 

 рівень досягнень за підсумками участі дитячих колективів ЦДЮТ у 

фестивалях і конкурсах, оглядах 

Критерії іміджу ЦДЮТ, які пропонувалися на розгляд вихованцям, порі-

вняно з анкетою для педагогів вони за кількістю менше, оскільки виключали ті 
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позиції, які діти не в змозі в силу вікових особливостей та некомпетентності 

оцінити. 

Вибудовуємо рейтинг складових іміджу ЦДЮТ за відповідями дітей та-

ким чином: 

  «рівень якості знань та практичних навичок, що надає ЦДЮТ» 

(63,5% виборів)»,  

 «географічне положення» (62% виборів),  

 «рівень досягнень за підсумками участі дитячих колективів ЦДЮТ у 

фестивалях і конкурсах, оглядах (59,1% виборів)», 

  «популярність ЦДЮТ, окремих колективів, педагогів закладу» 

(54,7% виборів), 

  «можливість творчого зростання» (54%), 

  «рівень організації занять ЦДЮТ» (51,8% виборів),  

 «наявність дружніх зв’язків зі школами» (43,1%), 

  «наявність символіки і традицій» (40,9%),  

 «привабливість зовнішнього вигляду ЦДЮТ» (39,4% виборів),  

 «реклама ЦДЮТ (ТБ, преса, зовнішня реклама)» (20,4%). 

Таким чином, для дітей виявилося найбільш важливим стосовно іміджу 

ЦДЮТ його рівень якості знань та практичних навичок, що надає ЦДЮТ. Та-

кож значущими є географічне розташування закладу, відносно Бердянська та 

рівень досягнень за підсумками участі дитячих колективів ЦДЮТ у фестивалях 

і конкурсах.  

Для дослідження іміджу педагога з боку дітей нами були визначені най-

більш значущі на наш погляд особистісні характеристики педагога позашкіль-

ного закладу: 

 знання та вміння педагога; 

 вміння зробити заняття цікавим; 

 уважне ставлення до кожної дитини; 

 вміння створити дружній колектив; 
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 вміння спілкуватися; 

 зовнішній вигляд; 

 оформлення та комфорт учбової кімнати. 

За результатами дослідження серед дітей рейтинг критеріїв іміджу педа-

гога має наступний вигляд. Вихованці домінуючою якістю визначили «рівень 

знань та вмінь» педагога (27,7%). Далі, діти поставили «уважне ставлення до 

кожної дитини»  (18,2%) та «вміння зробити заняття цікавим» (18,2%), «вміння 

спілкуватися» (17,5%), «вміння створити дружній колектив» (13,9%). Наступну 

позицію посідає критерії «зовнішній вигляд» педагога (0,7%) і «оформлення та 

комфорту учбової кімнати» ( 0% виборів).  

Таким чином, вивчення точки зору вихованців з приводу іміджу педагога 

дозволяє зробити висновок, що для дітей найбільш актуальними є ті якості – 

складники іміджу – педагога, що пов’язані перш за все з комунікативною ком-

петентністю особистості керівника гуртка, його здібністю передавати свій дос-

від дітям, проте зовнішні характеристики не відіграють особливої ролі. 

Дослідження серед вихованців по додатковому питанню „ Щоб ти за-

пропонував (ла) своєму педагогу для покращення його іміджу?” 

На це питання 85% опитаних дітей відповіли «залишатися таким, який є». 

Це є безумовно позитивним моментом, оскільки майже всі абсолютно задово-

лені методикою, рівнем організації проведення гурткових занять, стилем спіл-

кування педагога з дітьми, особистісними якостями керівника дитячого колек-

тиву тощо. Інші побажання вихованців – відноситися до кожного вихованця 

однаково, зберігати свій позитив і дарувати його своїм вихованцям, більше по-

сміхатись та бути у гарному настрої, посилити інтерес до занять, гарний відпо-

чинок і т.д. Були навіть жартівливі побажання типу «Бугатті Вейрон» – не 

мають суттєвого значення.  

Оцінювання емоційно-ціннісного ставлення до ЦДЮТ як навчального за-

кладу позашкільної освіти серед вихованців. 
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Як видно з узагальнених відповідей дітей, ЦДЮТ викликає у них тільки 

позитивні образи! На питання «Центр творчості для мене – це…» найбільш 

розповсюдженми відповідями серед дітей стали такі: розвиток творчих здібнос-

тей, захоплення, хобі, можливість творчого росту, цікаве проведення вільного 

часу, задоволення від занять, спілкування з однолітками, мій дім, моя родина. 

Надавалися і такі емоційно забарвлені відповіді, як моє життя, моє майбутнє, 

розкриття таланту, місце, де я можу дати волю своєму творчому «Я», місце, де 

я відкриваю себе творчості та інші.  

Якщо розподілити відповіді по категоріям, то у процентному відношенні 

це виглядатиме так: 

 Платформа для розвитку та самореалізації – 76% 

 Дім, родина – 59% 

 Друзі, спілкування – 66% 

 Інше – 13% 

Були навіть такі відповіді: «Місце, в якому я проводжу найкращі години 

свого життя», «Місце, де я задоволений знаходитися», «Місце, яке відвідую 5 

днів на тиждень» 

Тобто, очевидно, що ЦДЮТ сприяє збагаченню пізнавальної, духовної, 

культурної сфери особистості вихованців, цілком відповідає їх соціокультур-

ним потребам та інтересам, формує позитивні ціннісні орієнтири і установки на 

подальші перспективи розвитку як гідних членів суспільства. 

Тож, анкетування вихованців показало, що 

 За відповідями вихованців ключові позиції у рейтингу критеріїв іміджу за-

ймають «рівень якості знань». 

 Дослідження іміджу педагога з погляду вихованців найбільш значущими є 

ті складники іміджу педагога, що відображують розвиток комунікативної 

компетентності керівника гуртка. 

 

1.3. Дослідження серед батьків 
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В анкетуванні взяло участь 211 батьків. Батьки вихованців дитячих  

колективів ЦДЮТ на  перше місце поставили  критерій «географічне 

розташування» (86,3%), «атмосфера  спілкування» (84,8 %), «популярність 

 ЦДЮТ та його окремих колективів» 

(74,4%), «рівень досягнень 

вихованців» (68,7%), «якість знань 

та умінь, які отримують вихованці в 

ЦДЮТ» (66,8% виборів), визначаю-

чи його як найважливіший компо-

нент іміджу педагога позашкільного 

закладу.  

Наступні позиції посідають критерії «наявність  символіки,  традицій»  

(61,1%), «рівень  організації  НВП»  (59,2%), «наявність  перспектив» (53,1%). 

Низький рівень у критеріїв «реклама  ЦДЮТ»  (20,9 %), «привабливість 

зовнішнього виду закладу»  (16,1%).   

Оцінюючи  імідж свого педагога, батьки в першу чергу звертають увагу 

на його:  

 35,1% - на уважне відношення до кожної дитини 

 21,8% - вміння створювати цікаві заняття 

 17,5 % - знання та вміння 

 16,1% - вміння створити дружній творчий колектив 

 8%  - вміння спілкуватись 

 1,5% - зовнішній вигляд, оформлення навчальної кімнати, інше. 

На питання «Щоб ти запропонував педагогу для покращення його іміджу?» 

батьки відповіли: 

99

37

19

15

10
8

12
6 4 4 4

Марлен

КлубОК

Наррy English

Дебати

Орігамі

Веселка

Шахи

Натхнення

Майстерня театру

Полум'я

Смайлік
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ВИСНОВКИ 

 

Створення і зміцнення позитивного іміджу ЦДЮТ – складний і тривалий 

процес  формування  міцної  і  високої  репутації,  привабливості,  забезпечення 

ситуації  успіху  на  всіх  рівнях  роботи.  Оцінка сучасного іміджу Центру ди-

тячої та юнацької творчості як закладу позашкільної освіти показує те, що ро-

бота в напрямку підтримки і зміцнення іміджу ЦДЮТ повинна мати своє про-

довження. В зв’язку з цим,  педагогічному коллективу необхідно: 

 

1. Затвердити основні напрямки роботи щодо активного форму-

вання іміджу ЦДЮТ, а саме 

1.1. Підтримка, коригування та оновлення внутрішнього іміджу 

ЦДЮТ через:  

 зміцнення традицій серед педагогів і працівників ЦДЮТ для ство-

рення корпоративного духу; 

 творча модернізація і розвиток фірмових знаків ЦДЮТ;  

  формування системи стимулів створення  сприятливого іміджу, яка 

передбачає розробку психологічних, соціальни та економічних  механізмів сти-

мулювання зацікавленості  членів  колективу у формуванні сприятливого 

іміджу освітньої установи;  

 створення загального стилю приміщень освітнього закладу 

відповідно до наших традицій і символіки; 
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 стимулювання інноваційної діяльності педагогічного колективу за-

кладу – створення умов для активної участі керівників дитячих колективів у 

семінарах  за  напрямами  творчої  діяльності,  професійних  конкурсах, проек-

тах, майстер-класах, курсах підвищення кваліфікації;  

 обрання  нових  напрямів діяльності,  які  вписуються в загальний  

стиль  або можуть бути абсолютно новаторськими;   

 постійна підтримка прямого і зворотного зв’язку зі споживачами 

освітніх послуг – вихованцями та батьками.  

1.2. Управління зовнішнім іміджем ЦДЮТ через:  

 створення  індивідуального  стилю  приміщення  закладу з  

урахванням символіки і традицій ЦДЮТ; 

 активізація  рекламної  політики  ЦДЮТ,  де інформаційна реклама 

переважає над іншими видами реклами (статті та публікації в газетах, інтерв’ю 

на ТБ, використання всіх можливостей Інтернету з орієнтуванням на дитячу та 

підліткову аудиторію,  виготовлення  рекламної  сувенірної продукції тощо); 

 створення різних інформаційних приводів для пропаганди  

розмаїття напрямків творчої діяльності дитячих колективів закладу та широка 

пропаганда досягнень, демонстрація нагород і т.д.  

 активне використання зовнішньої атрибутики у всіх видах іміджевої 

діяльності;  

 проведення РR-заходів: організація днів відкритих дверей, 

презентацій, участь у тематичних виставках декоративно-прикладної творчості, 

методичної діяльності, міських та обласних концертах з певних нагод, урочи-

стостях тощо;  

 організація заходів (зборів, семінарів, конференцій) для аудиторій, в 

яких зацікавлений ЦДЮТ;  

 постійне оновлення власного сайту як своєрідного рекламного  

майданчику, де буде формуватися доброзичливий імідж установи в соціальних 

мережах;  
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 активна соціальна  реклама, де демонструється  турбота про нове 

покоління через конкретну позашкільну творчу діяльність ЦДЮТ, через ство-

рення умов для творчого розвитку дітей;  

 підкреслення в рекламі стабільності діяльності ЦДЮТ,  забезпечен-

ня достатньо регулярних і продуктивних зв’язків з випускниками різних років;  

 організація постійного зворотного зв’язку для аналізу  

ефективності проведених заходів.  

 

 

Додаток А 

Опис анкети для педагогів 

 

Шановні колеги! 

З метою дослідження іміджу ЦДЮТ і планування роботи щодо його оптимізації 

просимо Вас оцінити за  5-тибальною  шкалою  такі  складові  іміджу  стосовно  

нашого  закладу,  де  «5»  відповідає  значення  «дуже хороший,  високий»,  «4»  

–  хороший,  високий,  «3»  –  середній,  «2»  –  поганий,  низький,  «1»  –  дуже  

поганий, низький (необхідно відмітити «+» обраний стовпчик). 
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16.  Як Ви вважаєте, що є більш важливим: привабливий імідж закладу або ви-

сока заробітна плата?  

17.  Що Вас утримує на цій роботі?  

18. Коли Ви влаштовувались на роботу, якими джерелами інформації Ви кори-

стувались під час складання думки про ЦДЮТ?  

19. На що, у першу чергу, Ви звертали увагу, коли влаштовувались на роботудо 

ЦДЮТ (умови роботи, колектив, зручне розташування, тощо)? 

Додаток Б 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД ПЕДАГОГІВ 
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8,2

3,2

1,4

Імідж

Зарплатня

50/50

21 22 23 24

PR/ Cуспільна 
думка/відгуки/рекомендації

Власний досвід
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ДОДАТОК В 
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ДОДАТОК Д 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД ВИХОВАНЦІВ 

 

 

Критерії іміджу ЦДЮТ
 географічне положення

 привабливість зовнішнього вигляду ЦДЮТ

 можливість творчого зростання

 рівень якості знань та практичних навичок, що надає ЦДЮТ

 наявність символіки і традицій

 рівень організації занять ЦДЮТ

 наявність дружніх зв’язків зі школами

 реклама ЦДЮТ (ТБ, преса, зовнішня реклама)

 популярність ЦДЮТ, окремих колективів, педагогів закладу

 рівень досягнень за підсумками участі дитячих колективів ЦДЮТ у 

фестивалях і конкурсах, оглядах

 

Рейтинг критеріїв іміджу ЦДЮТ за відповідями 

вихованців

63,5%  Рівень якості знань та практичних навичок, що надає ЦДЮТ

62%   Географічне положення

59,1%  Рівень досягнень за підсумками участі дитячих колективів 
ЦДЮТ у фестивалях і конкурсах, оглядах

54,7%  Популярність ЦДЮТ, окремих колективів, педагогів закладу

54%  Можливість творчого зростання

51,8%  Рівень організації занять ЦДЮТ

43,1%  Наявність дружніх зв’язків зі школами

40,9%  Наявність символіки і традицій

39,4% Привабливість зовнішнього вигляду ЦДЮТ

20,4%  Реклама ЦДЮТ (ТБ, преса, зовнішня реклама)
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Критеріїв іміджу педагога 
позашкільного закладу

 знання та вміння педагога

вміння зробити заняття цікавим

уважне ставлення до кожної дитини

вміння створити дружній колектив

вміння спілкуватися

 зовнішній вигляд

оформлення та комфорт учбової кімнати

 

Рейтинг критеріїв іміджу педагога

рівень знань та вмінь педагога (27,7%)

 уважне ставлення до кожної дитини (18,2%) 

вміння зробити заняття цікавим (18,2%)

вміння спілкуватися» (17,5%)

вміння створити дружній колектив (13,9%)

 зовнішній вигляд педагога (0,7%) 

оформлення та комфорту учбової кімнати ( 0%)

 

„ Щоб ти запропонував (ла) своєму 
педагогу для покращення його іміджу?”

 «залишатися таким, який є»

 «відноситися до кожного вихованця однаково»

 «зберігати свій позитив і дарувати його своїм 

вихованцям»

 «більше посміхатись та бути у гарному настрої»

 «посилити інтерес до занять»

 «гарний відпочинок» і т.д.

 

«Центр творчості для мене – це…» 

Розвиток та 

самореалізація 

Дім, родина

Друзі, спілкування

Інше

ЦДЮТ

 

Загальні висновки

Серед вихованців оцінка сучасного іміджу 
Центру дитячої та юнацької творчості як 
закладу позашкільної освіти показує те, що 
робота в напрямку підтримки і зміцнення 
іміджу ЦДЮТ повинна мати своє 
продовження

За відповідями вихованців ключові позиції у
рейтингу критеріїв іміджу займають «рівень
якості знань»

 

Загальні висновки

Дослідження іміджу педагога з

погляду вихованців найбільш

значущими є ті складники іміджу

педагога, що відображують

розвиток комунікативної

компетентності керівника гуртка
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ДОДАТОК Ж 

АНАЛІЗ АНКЕТ БАТЬКІВ 

 

1. Географічне розташування відносно Бердянська. 

Зручне розташування відповіли 86,3% батьків 

Відносно зручне -11,8% 

3% і1% - не дуже ручне, не зручне. 

Якщо в цілому порівняти відповіді батьків, то домінуючу позицію посідає 

думка, що наш заклад має зручне розташування. 

2. Привабливість зовнішнього вигляду ЦДЮТ (зовнішня територія 

та приміщення) 16,1 батьки оцінили так : 

 42,2% поставили оцінку 4 

 35,1 – 3 

 16,1 – 5 

 7% - 1та 2 

Друге питання анкети відображає   один  із видів іміджу – зовнішній. 

Відповіді на це питання показують, яке взагалі перше враження у батьків від 

нашого закладу  і 77% батьків  оцінили його як задовільне. 

3. Наявність перспектив у учасників освітнього процесу 

 Сучасні батьки розуміють, що в процесі навчання в позашкільному 

закладі відбувається процес соціалізації  їх дитини. Адже колектив класу і ко-

лектив  гуртка  дуже відрізняються . Ще один перспективний аспект –

профорієнтація, де відбувається процес формування пізнавальних інтересів  і  

розвиток здібностей вихованців.  Тому, 95% батьків (за сумою двох показників)  

відзначили, що позашкільний заклад спонукає дітей працювати на результат, а 

це вже шлях до самовизначення та самореалізації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 53,1% - 5балів 

 43,1% - 4 бали 
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 3,8% - 3 бали 

4. Рівень якості знань та вмінь, що здобуває Ваша дитина 

 66,8% - оцінка відмінно 

 31,3% - добре 

 1,9 – трійочка 

Домінуючим позитивним  показником рівня  якості   знань та вмінь дітей 

визнали біля 67% батьків;  далі батьки відзначили, що третина  дітей мають 

добрі знання; і наступна позиція відображає невеликий відсоток відповідей 

(2%), які оцінюють знання дітей як слабкі. 

5. Наявність символіки і традицій 

Дуже важливо для вихованців підкреслити свою індивідуальність, про яку 

кожен з них мріє,  в т.ч. і через розробку атрибутів (наприклад:назви колекти-

ву, створення логотипу, елементів фірмового одягу.  

Вважається, що це дисциплінує дітей і виховує повагу до традицій ко-

лективу. Ще одна складова традицій – нематеріальні цінності – це свята , 

культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі заходи, в яких активну участь 

приймає батьківська спільнота.  З цього питання ми отримали такі відповіді: 

92% батьків задоволені наявністю  традицій в тих гуртках, де займаються їх 

діти. 

 61,1% - 5 

 31,3% - 4 

 7,1% - 3 

 0,5% - 2 

6. Рівень організації занять у ЦДЮТ  

 59,24%  - поставили відмінно 

 33,6% -  добре 

 15,75% – посередньо  

Свою задоволеність рівнем організації  гурткових занять на перше місце  

поставили майже 60% батьків,  середню позицію займає показник у 33,6% - з 

оцінкою «4»,   і  оцінку «3»  поставили-16% батьків наших вихованців. 
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7. Атмосфера спілкування з керівником гуртка, який відвідує Ваша 

дитина та з адміністрацією закладу 

Батьки вихованців  є  безпосередніми учасниками освітнього процесу, 

тому так важливо налагодити з ними співпрацю, яка базується на розумінні, 

підтримці і творчій співпраці. Є такий термін - партнерство педагогів і 

батьків, він передбачає оновлення практик роботи з батьками, розвиток 

партнерських відносин з сім’ями вихованців.  Вони спільно обирають характер 

взаємодії, методи і прийоми  діяльності.  Адміністрація закладу не є також 

категоричною  у спілкування з батьками і вирішує питання  з батьками  кон-

структивно і безконфліктно. 95% батьків дали позитивну відповідь. 

 84,8% - 5 оцінили 

 13, 7% - 4 бали 

 1,5% -  3бали 

Популярність ЦДЮТ, окремих колективів ЦДЮТ, педагогів закладу 

Аналіз діяльності в цілому закладу, окремих колективів, педагогів дають 

нам «клієнти» не тільки внутрішні (батьки, колеги, адміністрація закладу), а 

й зовнішні  «клієнти», серед яких:(учні шкіл, їх батьки, учні фахової перед 

вищої освіти, та їх батьки, вчителі шкіл, владні структури, журналісти). Що 

відповіли батьки з цього приводу: 98% батьків вважають наш заклад таким, 

що має добру  репутацію в соціумі. 

 74,4% - 5 

 23,7% - 4 

 1,9% - 3 

Реклама ЦДЮТ (ТБ, преса, зовнішня реклама) 

Складовою частиною менеджменту навчального закладу є грамотна  

PR-підтримка, яка забезпечить ефективне  функціонування освітнього закладу  

в конкурентному середовищі. Тому,  батьки вважають, що реклама ЦДЮТ на 

70% заслуговую оцінку 3,5 бали, а 1/5 частина батьків оцінила  цей показник на 

відмінно. Такі  показники, можуть суттєво формувати громадську думку , про   

це треба  пам’ятати. 
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 35,5% -  оцінили на 4 бали 

 35,15 – на 3 

 20,9% - 5балів 

 7,5% -   поставили 2 та 1 бал 

10. Рівень досягнень вихованців та дитячих колективів ЦДЮТ за ре-

зультатами участі у фестивалях і конкурсах 

 68, 7% - оцінили на 5 

 29,4 – на 4 

 1,9 %  - на 3 

Значущим для батьків у цьому питанні є творче зростання і рівень до-

сягнень їх дітей. Він майже на 100% співпадає з очікуваними результатами 

всіх учасників освітнього процесу : педагоги-діти- батьки. 

11. Оцінюючи  імідж свого педагога, в першу чергу ти звертаєш увагу 

на його:  

 35,1% - на уважне відношення до кожної дитини 

 21,8% - вміння створювати цікаві заняття 

 17,5 % - знання та вміння 

o 16,1% - вміння створити дружній творчий колектив 

o 8%  - вміння спілкуватись 

o 1,5% - зовнішній вигляд, оформлення навчальної кімнати, інше. 

Перші три пріоритетні позиції займають професійні якості педагога, і 

вже потім інші. 

 

12.  Щоб ти запропонував педагогу для покращення його іміджу? 

Оскільки керівник дитячого творчого колективу є центральною фігурою, 

від якої залежить імідж закладу, розглянемо цей пункт  детальніше. 

    -  Мене влаштовує його імідж - (38,3%) 

- Нічого -19 (9%) 

- Професійності на високому рівні – 11(5,2%) 

- Удачі і успіху – 11(5,2%) 
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- Так і працюйте і хороших Вам дітей – 10(4%) 

- Уміння створити дружній колектив  – 8(3,8%) 

- Давати більше інформації – 8(3,8%) 

- Посміхатися – 7(3,3%) 

- Частіше спілкуватися з батьками  -  7(3,3%) 

- Уміння почути кожну дитину - 6(2,8%) 

Зустрічались відповіді різного змісту, а саме: 

- Надихати нас на успіх; 

- Кімнату відпочинку; 

- Знімати фрагменти занять і викладати в групу батькам; 

- Впевненості і терпіння; 

- У нашого педагога є все; 

- Від  підготовки до концертів, страждають «рядові заняття», а від 

цього «якість» цілої групи; 

- Щоденні репетиції перед концертами; 

- Тактовності і толерантності у спілкуванні з дітьми і батьками 

- Створити сторінку гуртка  в соцмережах; 

- Ми недавно в колективі – придивляємось… 

Останні критерії  в цій групі, як бачимо, були значно меншими за 

кількістю відповідей, але вони є. 

13. В якому гуртку займається Ваша дитина? 

Всього  251 відповідь. Відповідь на це питання може свідчити  про те, як 

налагоджена робота з батьками в колективі гуртка.  А  може свідчити і про те, 

як батьки ставляться до занять – як до розваги, чи як до серйозної справи, чи ще 

якось інакше.  

Кількість  батьків, які відповіли на питання анкети в цифрах: 

 «Марлен» – 99 батьків (39,4%) 

 «КлубОК» – 37 (14,7%) 

 «Happy English» – 19 (7,5%)  «Маяк» 

 «Дебати» – 15 (6%) 
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 «Шахи» – 12 (4,8%) 

 «Орігамі»– 10 (4%) 

 «Сонечко» - 10.(4%) 

 «Веселка» - 8 (3%) «Маяк» 

 «Натхнення» - 6 

 «Майстерня театру і кіно» – 4 

 «Полум’я»  - 4 

 «Смайлік»– 4 

«Юний дизайнер», «ЮН – ПРЕС», «Психологічні студії», «Креативний 

дизайнер», «Спортивний майданчик», «Говоримо англійською», «Вишивка», 

«Фантазія», «Текстильна майстерня», «Школа гітаристів», «Радіо», «Юні 

умільці», «Природа і творчість» – кількість батьків, які взяли участь в 

опитуванні  від 1 до 3осіб. 

 

Вирішальним значенням для іміджу ЦДЮТ за узагальненою думкою 

батьків  мають: 

 Зручне розташування закладу; 

 Рівень якості знань та вмінь дітей; 

 Рівень досягнень вихованців та дитячих колективів ЦДЮТ за ре-

зультатами участі у фестивалях і конкурсах; 

 Атмосфера спілкування з керівником гуртка; 

 Рівень організації занять у ЦДЮТ; 

 Популярність ЦДЮТ, окремих колективів ЦДЮТ, педагогів закла-

ду. 

Інші питання анкети, за результатами відповідей є важливими для іміджу 

закладу,  але менш суттєвими. 
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Додаток З 

  

  

  

12. Щоб Ви запропонували своєму 

педагогу для покращення його іміджу?

 

13. В якому гуртку займається Ваша дитина?

99

37

19

15

10
8

12
6 4 4 4

Марлен

КлубОК

Наррy English

Дебати

Орігамі

Веселка

Шахи

Натхнення

Майстерня театру

Полум'я

Смайлік
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Додаток К 

ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГРАМА РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ 

 

 

 

 


