
Формування 

анкети 

для опитування



Структура анкети

Оформлення анкети має особливо актуальне значення, оскільки впливає на 

ставлення до опитування.

Як правило, структура анкети складається:

 1.Звернення до респондента

 2.Блок питань

 3.Соціально-демографічний блок (паспортичка).

 4. Подяка за завершення опитування

В цілому така послідовність має справляти враження послідовної бесіди.



Звернення до респондента

Звернення до респондента є обов’язковою умовою при формуванні анкети.

Таке звернення будується за певною структурою.

 1.Повідомлення, яка організація проводить дослідження ( у нашому випадку – це

Луцький НТУ)

 2.Тема (мета) дослідження

 3. Стимул –пояснення, чому респондент повинен відповідати. Це можуть бути

посилання на важливість дослідження, важливість думки респондента, виявлення

поваги.



Звернення в анкеті

Приклад

Шановні випускники!

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні

з метою забезпечення якості освіти у Луцькому НТУ.

Ваші відповіді допоможуть покращити освітній процес для 
здобувачів спеціальності «Освітні, педагогічні науки 

(Інклюзивна освіта)»

Інформація буде використана тільки в узагальненому вигляді.



Блоки запитань

Від того, яким чином респондент буде давати 

відповіді, питання поділяють: 

відкриті

закриті

напівзакриті



Відкрите питання

Відкритим називається питання, в якому автор не пропонує 

респондентові набір підготовлених відповідей, а залишає місце для 

вільної відповіді в довільній формі.

Приклад 

Які проблеми потрібно вирішити для ефективного запровадження інклюзивного

навчання у Вашому закладі освіти?

_______________________________________________________________________



Закрите питання

Закрите питання – це питання, в якому респондентові пропонують перелік
можливих відповідей, з яких він повинен обрати один чи декілька варіантів
відповідей

Приклад

На Вашу думку чи відповідає впровадження інклюзивної освіти в 
умовах сучасної України міжнародному досвіду?

 повністю відповідає

 частково відповідає

 важко відповісти

 частково не відповідає

 повністю не відповідає



Напівзакрите питання

Напівзакрите питання – це запитання, щодо якого після переліку варіантів
відповіді респондентові дають можливість вказати свій варіант.

Приклад

Як ви ставитесь до перебування учнів з особливими освітніми потребами 
у вашому класі / закладі освіти? 

 позитивно

 негативно

 не визначились

 не замислювались 

 ваш варіант 



Перелік помилок

Відкриті запитання використовують тоді, коли дослідник не може

заздалегідь дати вичерпний перелік варіантів відповідей (зовсім не

досліджена проблематика).

Наприклад, дослідник проводить опитування у різних країнах про

важливі події. Очевидно, що він не може знати які події будуть у кожній

країні важливими, а які ні у кожній державі. Тому, у цьому випадку буде

правильним формулювання відкритого запитання.

Аналіз відкритих запитань є істотно складніший, ніж закритих



Перелік помилок

Тенденційність запитань

Нейтральність формулювання запитань і варіантів

відповідей є однією з головних вимог до опитувальників.

Приклад

В чому на ваш погляд головна помилка при формуванні

обов’язкових компонент ОП?



Перелік помилок
Незбалансованість шкали

Приклад 1.

На Вашу думку чи відповідає впровадження інклюзивної освіти в умовах сучасної України міжнародному 
досвіду?

 повністю згоден

 згоден

 радше згоден, ніж не згоден

 не згоден

Як бачимо, тут три варіанти згоди і тільки 1 – незгоди. Правильно побудувати шкалу: два позитивні, два негативні і 
одне – нейтральне.

Приклад 2.

На Вашу думку чи відповідає впровадження інклюзивної освіти в умовах сучасної України міжнародному 
досвіду?

 повністю відповідає

 частково відповідає

 важко відповісти

 частково не відповідає

 повністю не відповідає



Перелік помилок

Проблема середньої позиції

Включення/не включення варіанту “важко відповісти” має

суттєве значення для отримання повноти інформації.

Приклад

Чи хотіли б Ви, щоб в університетах не було корупції, списування і 

плагіату?

 так

 ні

 важко відповісти



Перелік помилок

Невизначеність формулювання. 

Формулюючи запитання, дослідник повинен подумати про те,

як його можуть зрозуміти різні респонденти і чи немає

можливості зрозуміти його якось не так, як мав на увазі

дослідник.

Приклад

Чи довіряєте Ви освіті?



Перелік помилок

Два запитання в одному. 

Приклад

Чи вдавалися Ви до списування у процесі навчання та 

перевірки знань і чи повідомите Ви викладачеві, коли 

побачите, що ваш колега списує?



Анкета – це набір запитань, що дають

змогу респондентові вірити в те, що у

нього є думки, а досліднику – вірити в те,

що у нього з’являться знання.

Євген Головаха



Дякую за увагу!


