
Результати опитування щодо 
безпечності та комфортності 

Ковельського фахового 
медичного коледжу
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1. Чи подобається Вам перебувати у
коледжі?

15,7

73,5

7,9
2,9

Дуже подобається Подобається Не дуже подобається Не подобається
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2. Чи комфортно Ви почуваєте себе під
час перебування у коледжі?

33,6

52,9

11,4

2,1

Комфортно В цілому комфортно Не дуже комфортно Некомфортно
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3. Чи влаштовує Вас розклад занять?

21,4

57,2

17,1

4,3

Так, цілком влаштовує Переважно влаштовує

Переважно не влаштовує Не влаштовує
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4. Чи інформують Вас викладачі, керівник групи, адміністрація
коледжу щодо правил охорони праці, техніки безпеки під час
занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних
ситуацій?

30,2

59,7

9,4

0,7

Так, регулярно, із залученням спеціальних служб 

Так, регулярно керівник групи та викладачі інформують під час проведення 
навчальних занять

У поодиноких випадках

Не інформують взагалі
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5. Чи почуваєтесь Ви у безпеці, під час перебування в
коледжі?

47,5

47,5

2,8 2,2

Так, мені безпечно Здебільшого, так Здебільшого, ні Я не почуваюся в безпеці
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6. Чи відчуваєте Ви у коледжі булінг/цькування
(систематичні дії (або бездіяльність) учасників освітнього
процесу, які полягають у психологічному, фізичному,
економічному, сексуальному насильстві)?

85,7

12,9

1,4

Не відчуваю, мені комфортно  у коледжі та групі

Щодо мене були поодинокі випадки агресії або кепкування

Досить часто відчуваю агресію і кепкування щодо себе,мені 
психологічно некомфортно
Постійно відчуваю цькування, я не хочу відвідувати коледж
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7. Якщо Ви потерпали від булінгу/цькування у коледжі,
то від кого? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Директор

Заступник директора

Керівник групи

Викладачі

Одногрупники

Інші студенти коледжу

Технічний персонал коледжу

Батьки інших студентів

Інші особи

Не потерпала
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8. Якщо Ви потерпали від булінгу/цькування чи стали
його свідком, то до кого звертались за допомогою у
коледжі? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Ні до кого не звертався/лася

До директора

До практичного психолога

До заступника директора

До керівника групи

До викладачів

До одногрупників

До інших осіб



28.06.2022 10

9. Чи допомогло це звернення зупинити булінг відносно
Вас?

43,40%

9,40%

13%

34,20%

Ніхто нічого не зробив

Мені намагалися допомогти, але булінг не припинився

Мені допомогли частково: цькування припинилося на певний час

Булінг стосовно мене припинився
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10. Чи адміністрація коледжу доступна та відкрита до
спілкування?

41,70%

49,60%

7%

1,70%

Так Переважно так Переважно ні Ні
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11. Чи розглядає адміністрація коледжу Ваші звернення?

56,20%

15,50%

5%

23,30%

Так, звернення приймаються і розглядаються

Так, звернення приймаються, однак лише деякі з них  розглядаються

У коледжі не практикується розгляд звернень

Мені нічого не відомо про можливість звернення до керівництва коледжу
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12. У Вашому коледжі розроблені правила поведінки для
здобувачів освіти? Чи ознайомлені Ви з ними та чи
дотримуєтеся їх?

89,20%

1,40% 7%

2,40%

Так, правила розроблені та оприлюднені, я їх дотримуюся

Так, правила розроблені та оприлюднені, але я їх не дотримуюся

Правила не оприлюднені, але я дотримуюся загальних правил культури поведінки

Мені нічого про це не відомо
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13. Чи дотримуються Ваші права у коледжі?

47,40%

47,10%

4%

1,50%

Так Переважно так Переважно ні Ні
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14. Чи інформує Вас заклад про те, як безпечно
користуватися мережею Інтернет?

52,00%

24,50%

17%

6,50%

Так, проводяться інформаційні заходи

Так, інформують лише під час занять з інформатики

Ні, заходи не проводились, але я дотримуюся загальноприйнятих правил безпечного 
користування мережею Інтернет

Жодних заходів не проводилося
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15. Від кого (чого) залежать Ваші результати навчання?
(можна обрати кілька варіантів відповідей)

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

Від моєї праці та батьків, які мотивують мене до навчання 

Від рівня викладання

Від більш поблажливого ставлення викладачів 

Від моїх одногрупників, які допомагатимуть мені на заняттях та з
домашніми завданнями 

від погодних умов

Від обладнання та інтер'єру коледжу

Виключно від моєї праці та наполегливості  

від об’єктивного/необ’єктивного оцінювання моїх навчальних 
досягнень
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16. Укажіть твердження з яким Ви найбільше
погоджуєтесь

77,20%

9,40%

12%

1,40%

я відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, коледж цю 
відповідальність розвиває

я відповідально ставлюсь до навчання, усвідомлюю його важливість для подальшого життя, коледж цю 
відповідальність не розвиває

освітній процес у коледжі не сприяє відповідальному ставленню до навчання, відповідально ставлюся до 
вивчення деяких предметів

вважаю, що коледж не готує випускника до життя, тому у мене відповідальність за результати навчання відсутня
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17. Чи проводяться з Вами бесіди про важливість дотримання академічної
доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати
джерела інформації, які використовуються тощо? (можна обрати кілька
варіантів відповідей)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Так, регулярно проводяться 

Так, але нерегулярно 

Тільки на початку навчального року 

Подібні заходи не проводились 

Не розумію, про що йдеться 
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18. З якою метою Ви відвідуєте бібліотеку
коледжу? (можна обрати кілька варіантів
відповідей)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи 

Відвідую тільки для отримання необхідної літератури та 
підручників

Відвідую під час зустрічей з письменниками, виставок 
студентських робіт, іншої культурної діяльності  

Не користуюсь бібліотекою коледжу 
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19. Як Ви отримуєте інформацію про діяльність
коледжу та про події, які в ньому відбуваються?
(можна обрати кілька варіантів відповідей)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Від керівника групи 

З сайту коледжу 

Зі спільноти в соціальних мережах 

З інтерактивної інтернет-платформи 

Важко отримати інформацію 

Мене це не цікавить 

Інформацію отримую лише з власної ініціативи 

Інформація недоступна для мене 
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20. У яких формах викладачі та адміністрація
коледжу інформують Вас щодо негативних
наслідків корупційних діянь? (можна обрати
кілька варіантів відповідей)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Позааудиторні заходи 

Бесіди із запрошенням гостей 

Через електронні ресурси 

Через індивідуальну роботу 

Не інформують 


