
 

 

З нагоди святкування 72-ї річниці вигнання нацистських окупантів та 175-ї 
річниці заснування міста Вільнянськ, серед учнів гімназії «Світоч» проводилося 
опитування із заданої теми. Гімназистам було запропоновано дев’ять запитань, 

які стосувалися улюблених місць Вільнянська, його особливостей і того, чого ще 
тут не вистачає, про людей, які покращують його, та про плани опитуваних на 

майбутнє тощо. Хоча було роздано порівняно небагато анкет (40 шт., а 
повернулося назад лише 32), дехто до цього завдання поставився відповідально, 
дехто залишив рядові відповіді, проте всі, як могли, справилися, а деякі загальні 

результати ми вам пропонуємо переглянути. 



 

Це питання було подано в анкеті для того, щоб зрозуміти, наскільки довго 
опитувані живуть у нашому місті, а тобто наскільки добре вони знайомі з ним. 

Отримані результати також дали нам певну інформацію про те, який вік деяких 
учасників анкетування, адже учні вказували свої особисті дані за бажанням. 

Тож із 32-ох анкет, які було опрацьовано у Вільнянську проживають: 

 16 років – 4 учні; 

 15 років – 1 учень; 

 14 років – 4 учні; 

 13 років – 6 учнів; 

 12 учнів – 5 учнів; 

 11 років – 6 учнів; 

 10 років – 1 учень; 

 5 років – 1 учень; 

 4 роки – 1 учень; 

 3 роки – 2 учні; 

 2 роки – 1 учень; 

 1 рік – 1 учень.

Як бачимо, більшість опитуваних, очевидно, вже були саме у тому віці, в якому 
уявлення про місто чітко сформоване, у тому віці, аби помітити та 

проаналізувати всі проблеми Вільнянська та дати осмислені серйозні відповіді.

 



 

Звичайно, не всі учні нашої гімназії мали змогу багато подорожувати Україною чи 
хоча б в межах Запорізької області, тому відповіді розподілились таким чином: 

 Не знають, чи є таке місто 19 % учнів. 

 Зустрічали схожий населений пункт – 31 % учнів. 

Учні вважають, що про Вільнянськ згадуєш, будучи у с. Сокиряни (Чернівецька обл.), 

с. Кам’яне, смт  Камишеваха, м. Мелітополь, також аж троє опитуваних вказали на 

схожість села Купріянівка з нашим рідним містом. 

 Що такого міста, як Вільнянськ, більше ніде немає, вважає 50 % учнів. 

 Були і оригінальні відповіді, про які варто згадати окремо: 

«Я не знаю жодного міста, схожого на Вільнянськ. Він неповторний» 
«Тому що Вільнянськ єдиний такий» 

 
«Ми єдині й неповторні» 

 



 
Звичайно, всі ми найчастіше зустрічаємось у школі, проте поза шкільним життям у 

кожного гімназиста є місця, які він відвідує найчастіше. Іноді цей вибір робиться 
усвідомлено і за бажанням, а іноді так складаються обставини, що без того чи 

іншого місця нам просто не обійтися. 
Тож давайте поглянемо, які ж місця Вільнянська стали найпотрібнішими і 

найактуальнішими на сьогодні для світочан. Серед них були: 
 

 «Центр» (5 учнів); 

  Парк (4 учні); 

 Школа (4 учні); 

 Парк Ювілейний (3 учні); 

 ЦДЮТ (3 учні); 

 Вулиця Бочарова (3 учні); 

 «Біля АТБ» (2 учні); 

 «Вдома» (2 учні); 

  Біля школи (1 учень); 

 «На тій стороні» (1 учень); 

 Біля школи № 2 (1 учень); 

 Вулиця Гоголя (1 учень); 

 «На тренуванні» (1 учень).

 



 
Відповідаючи на це запитання, гімназисти мали змогу висловити своє ставлення до 
Вільнянська, задуматися, а чи справді воно особливе. Можливо, саме це змусило їх 

проаналізувати, подумати, що ж такого є у нас, чого немає у інших. А, можливо, нічим ми і 
не відрізняємося? 

 На жаль, один учень таки вважає, що нічим Вільнянськ не особливий, все в ньому 
звичайне. 

 Діти відзначили увагою людей, що проживають тут: особливими їх назвало 
четверо учнів, добрими – двоє, а привітними – один. 

 На думку світочан, Вільнянськ особливий «всім добрим» (1 учень), 
«менталітетом» (1 учень), «школою» (1 учень, який, прошу звернути увагу, 
навчається саме в «Світочі» і, відповідно, вважає його гордістю нашого міста), 
«поетами і актрисами, талановитими людьми» (2 учні), «історією» (2 учні), 
«краєвидами» (2 учні), «пам’ятками» (3 учні). 

 Наше місто особливе, бо воно «дружне» (2 учні), «рідне» (2 учні), «красиве» (1 
учень), «розвинене» (1 учень), «круте» (1 учень). 

 Серед усіх відповідей були такі, які варто представити повністю: 

«Воно хоч і маленьке, але в ньому приємно жити» 
«Місто особливе тим, що наші люди все роблять для нього» 

«Я тут народилася. Це місто є для мене особливим, воно є частиною мого серця» 
«Воно особливе тим, що це Вільнянськ!» 



 

Є місця, куди потрібно ходити щодня, до яких звик і від яких  нікуди не подінешся, 

бо це потрібно, а є ті, про які згадуєш з посмішкою, куди мрієш потрапити 

якнайшвидше, і це просто чудово, якщо  йдеться про одне і те ж місце. 

Вихованці гімназії серед найулюбленіших місць Вільнянська назвали: 

 Парк (12 учнів), з них 6 учнів відзначили 
саме парк Ювілейний; 

 Площу Фестивальну (6 учнів); 

 Гімназію «Світоч» (3 учні); 

 ЦДЮТ (3 учні); 

 Стадіон за школою (2 учні); 

 «Вдома» (2 учні); 

 Парк Леніна (1 учень); 

 Магазин «Корзинку» (1 учень); 

 Рідний двір (1 учень); 

 Магазин «Садовий центр» (1 учень); 

 Магазин «АТБ» (1 учень); 

 Магазин «EVA» (1 учень); 

 Вул. Бочарова (1 учень); 

 «Центр» (1 учень); 

 Відповідь «Не знаю» дав 1 учень.

 РБК (1 учень); 

 



 
Ті, що живуть і працюють, навчаються  у Вільнянську, як ніхто інший, 

відчувають потреби міста, переймаються ними. Дорослі знають і розуміють 
більше, ніж школярі, особливо молодшого віку, проте маленькі вільнянці 

осмислюють такі питання на рівні відчуттів, вони, як ніхто, гостро відчувають 
те, чого їм не вистачає для щасливого існування. 

Тож давайте з’ясуємо, у чому мають потребу учні нашої гімназії. 
 

 Найбільша кількість опитуваних (11 учнів) дали відповідь, що їм не вистачає 
саме розважальних центрів не лише для дітей, але й для підлітків та дорослих, 
вони потребують місць, де можна було б розважитися, відпочити з користю у колі 

сім’ї чи друзів. 
 
 
 

 

 А яких саме розваг потребують наші гімназисти, можна зрозуміти з анкет тих, 
хто поширював свої відповіді, уточнюючи, що їм не вистачає басейну (2 учні), 
катка (1 учень), спортивних комплексів та майданчиків (1 учень), місця для 

маленьких дітей (1 учень), гіпермаркету «АШАН» (1 учень), проте 
найоригінальнішим виявився світочанин, який забажав для Вільнянська моря, і з 

ним не можна не погодитися! 



 Двоє учнів зазначили, що нашому місту не вистачає чистоти і порядку, а деякі 
навіть уточнили, що саме «урн для сміття та цілих лавочок». 

 
 
 

 Були і такі учні, які виявили у деяких вільнянчан нестачу добра (2 учні), а також 
констатували факт, що місту конче не вистачає культурних людей (3 учні). 

 
 
 

 

 Деякі учні мали особливі зауваження: 
«Треба більше дерев, атракціонів» 

«Не вистачає розваг, магазинів, людей, шкіл, дитячих садочків, кафе, парків, салонів краси» 
«Багато смітників і мало свят» 

«Хотілося б чистий і квітучий парк» 
«Немає серйозних поліціянтів» 

«Малувато молоді, добра, щастя і добрих людей» 
«Не вистачає гуртків, адже багато молоді не співає і не танцює, а хоче займатися чимось 

іншим, наприклад фехтуванням» 
«Треба більше магазинів, театр з постійними виставами» 

«Не вистачає культурних людей, яку б піклувалися про своє місто»  
«Вистачає всього!» 



 
 

Кожен свідомий вільнянець повинен знати тих, завдяки кому рідний 

край процвітає, щоб імена цих людей не стерлись зі скрижалів історії, а 

також для того, щоб молоді було з кого брати приклад! 
 

На жаль, не знають жодної такої людини аж десятеро опитаних учнів. 

П’ятьом відоме ім’я В.В. Кривохатька,  а  Бочарова Я.В. та 

Зачиняєва П.С. вказало по чотири учні. 

Окрім названих вище прізвищ, діти написали й інші, не менш відомі: 

Кащенко А.Ф. (2 учні), Воробйов І.Г. (2 учні), Слободчиков О.Т. (2 учні), 

Мусієнко Н.О. (2 учні), а також Хом’як К.П. (1 учень), Кузубов А.О. (1 учень), 



Гнаровська В.Й. (1 учень), Самоткан М.Д. (1 учень), Демиденко С.В. (1 учень), 

сім’ї Супруненко та Сметана (1 учень), сім’я Солов’янових (1 учень), 

Вайновська М.К. (1 учень), Романенко Г.П. (1 учень). 
 

Особливою увагою варто відзначити такі відповіді: 

 «Багато робить школа, вчителі» 

 «Звичайні люди, які саджають дерева, вирощують квіти» 

 «Усі випускники спортивних шкіл (багато з них є чемпіонами світу) тощо» 

 «Учасники війн, поети, сіваки» 

 

 
 

Приємно, що діти знають і пам’ятають вищезгадані імена, адже це 

означає, що робота цих людей недаремна і дає свої результати. 

Добре, також, те, що діти усвідомлюють і значимість кожного з нас для 

благоустрою і нормального розвитку Вільнянська, адже, виконуючи 

гарно свою роботу, ми робимо вклад у спільну справу – процвітання 

рідного міста! 

ЗНАЙ НАШИХ!  



 
У попередніх запитаннях анкети було визначено ставлення опитуваних до міста, 

в якому вони живуть, їхнє бачення його особливостей і недоліків. Тож на цьому 

етапі учням була дана можливість висловити своє бачення вирішення існуючих 

проблем, і їхні відповіді можуть лише радувати: 

 «Побудую лікарню»;  

 «Збільшу зарплатню»; 

 «Я би відкрила Фонд чистоти. У місті працювали б люди, які б спостерігали 
за чистотою»; 

 «Я ще про це не думав. Можливо, поставив би знаки, що на вулиці сміття не 
викидати»; 

 «Зробив би гарні дороги і капітальний ремонт будинків»; 

 «Прибрала б сміття, відремонтувала дороги, на нецентральних дорогах 
встановила б освітлення»; 

 «Зменшила б податки, виділила б кошти на лікарні, школи, дитячі садки»; 



 «Полагодила б дороги, убрала би корупцію, збільшила б зарплатні та 
пенсії»; 

 «Нові спортивні майданчики, центри розваг, салони, ярмарки, концерти, 
виставки, змагання»; 

 «Таку школу, дитячий будинок, притулок для тварин»; 

 «Я б допомогла бездомним дітям та бідним сім’ям, щоб у них була їжа і 
дах над головою»; 

 «Посадила б більше дерев, назвала б Вільнянськ «Братовці» !!! ; 

 «На кожному кроці українські прапори, щоб всі розмовляли українською мовою, 
більше патріотизму. Щоб, коли якесь свято, одягали вишиванки, а не сукні 
чи ще щось»; 

 «Щоб на кожних вихідних були свята і ярмарки»; 

 «Зробила б покротше навчання в школі» !!! 
Аж 13 учнів вважають, що, в першу чергу, представникам міської влади варто 

попіклуватися про чистоту та порядок на вулицях, 7 учнів відчувають потребу в 
ремонті доріг, а 4 учні – в озелененні міста. Троє опитуваних одразу ж 

побудували б спортмайданчик, а один навіть і скейтпарк би спорудив. Про 
організацію більшої кількості розважальних місць мріють 5 учнів, а про 

частіше проведення концертів, свят, ярмарок, виставок – 4 учні. 



 
У шкільному віці ще важливі зошити і домашні завдання, розваги з друзями, хобі, майже 

все вирішують батьки, а ти повністю від них залежиш, проте кожна дитина любить 
мріяти про те, ким стане, коли виросте, чи куди подорожуватиме. Досить часто саме ось 

ці невинні дитячі мрії переростають у справжні серйозні плани на майбутнє. 
Останнє запитання анкети було покликане визначити, що ж планують робити у 

майбутньому наші гімназисти. 
 

Про своє бажання залишитися жити у Вільнянську написали 12 учнів, 1 учень ще не 

визначився, а покинути рідне місто планують 15 опитаних. 
Куди ж поїдуть наші світочани? 

Двоє хочуть переїхати зовсім недалеко, до Запоріжжя, ще двоє – до Дніпропетровська. 
Стати жителями столиці, переїхавши до Києва, мріють 4 учні, а поріднитися з містом 

Лева – 2 учні, ще 2 учні не вказали конкретних населених пунктів, а лише згадали 
Західну Україну. Очевидно, будинок на березі моря уявляє собі світочанин, який вказав 

запланованими місцями для переїзду Бердянськ, Одесу чи Крим.  
Є й такі, що планують у майбутньому виїхати за кордон. Двоє вирушать до Нью-Йорка в 

Америку, 1 учень – у Францію, 1 учень – до Польщі чи Англії, та ще один – до Чехії чи 
Угорщини.  


