
 

1. Як ви вважаєте, чи 

створені в коледжі 

умови безпеки життя та 

здоров'я студентів? 

Повністю Достатньою 

мірою 

Недостатньо Не 

забезпечується 

84% 16%   

2. Чи проводився з Вами 

інструктаж про 

дотримання правил 

безпеки 

Так Ні Не пам'ятаю  

97%  3%  

3.  Чи проводились з Вами 

заходи, на яких 

обговорювались 

питання безпеки життя 

та здоров'я 

Так Ні Не пам'ятаю  

100%    

4. На яких заходах 

обговорювались 

питання безпеки життя 

та здоров'я студентів? 

Виховні 

години 

Бесіди з 

викладами 

під час 

викладання 

навчальних 

дисциплін 

Круглі столи 

та 

конференції 

Зустрічі з 

представниками 

ДСНС та поліції 

85% 80% 5% 62% 

5. На Вашу думку освітнє 

середовище коледжу є 

безпечним для Вашого 

життя та здоров'я? 

Так Ні Інше  

98% 2%   

6. Чи облаштовано  в 

коледжі  укриття для 

безпеки студентів під 

час дії воєнного стану? 

Так  Ні  Не знаю  

100%    

7. Чи ознайомлювали Вас 

з Алгоритмом дій під 

час оголошення 

сигналу «Повітряна 

тривога»?  

Так  Ні    

99 %    

8. Чи ведуть Вас 

викладачі в укриття під 

час оголошення 

сигналу «Повітряна 

тривога»? Чи почуваєте 

Ви себе там у безпеці? 

Так  Ні    

99% 1%   

9.  Яким ви бачите освітнє 

середовище в коледжі, 

та що потрібно зробити 

задля його безпеки?  

 



 

Результати опитування 

 

Адміністрацією коледжу вживаються заходи для 

виявлення і врахування потреб та інтересів усіх студентів, які навчаються в коледжі. 

У ході анкетування студентів I курсу ( всього 128 студентів),   показало, що студенти 

у своїй більшості задоволені можливостями, які надає їм освітнє середовище 

Коледжу. 98 % опитаних студентів почувають себе в безпеці під час навчання. 

Результати проведеного анкетування здобувачів фахової передвищої освіти 

засвідчили позитивну оцінку стану забезпечення охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в Коледжі. При цьому практично всі студенти 

стверджують, що з ними регулярно проводяться інструктажі з відповідних 

питань безпеки (97%). 

Питання щодо безпеки життя і здоров’я студентів обговорюються переважно  

на виховних годинах з керівником групи (85%) і в ході інструктивних бесід з 

викладачами під час вивчення навчальних дисциплін (80%) та у бесідах з 

представниками ДСНС та поліції (62%). 

Дані опитувань показали що студенти коледжу знають про наявні укриття в 

коледжі (100%), ознайомлені з Алгоритмом дій під час оголошення сигналу 

«Повітряна тривога» (99 %). Під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» 

студенти з викладачами перебувають в найпростіших укриттях, де почувають себе у 

безпеці. 

Найбільш поширені питання, які турбують студентів це допомога соціально – 

незахищеним особам, дітям – сиротам,  надання стипендій,  організація харчування 

в коледжі (60% опитаних), організація дозвілля, заезпечення житлом. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок про належний рівень 

забезпечення безпеки студентів під час навчання в коледжі. 
 


