Анкета «Забезпечення безпеки освітнього середовища»
(для здобувачів) зі спеціальності 201 «Агрономія»
https://docs.google.com/forms/d/1fOesFegjlSKB4DIL-s2uQiwa8JRxL_bvxrP57dp8v8/viewanalytics – за цим посиланням доступні статистичні дані
опитування будь-якому користувачеві (навіть не зареєстрованому)! Щоб
побачити кількість відповідей (або частку (%)) наведіть курсор на відповідну
частину діаграми!
Анкета «Забезпечення безпеки освітнього середовища» містила 8 запитань, з
яких перше питання було: «Чи вважаєте Ви, що освітнє середовище в установі є
безпечним для Вашого життя та здоров’я?». Згідно з відповідями на це
запитання, всі здобувачі вважають, що освітнє середовище в установі є
безпечним для їх життя та здоров’я.
Чи вважаєте Ви, що освітнє середовище в установі є
безпечним для Вашого життя та здоров’я?
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Рис. 1. Безпека освітнього середовища
Анкетування показало, що здобувачі, навчаючись в установі, не потрапляли
в ситуації пов’язані із дискримінацією їх прав та проявами булінгу.

Чи потрапляли Ви у ситуації, навчаючись в установі,
пов’язані із дискримінацією Ваших прав та виявами булінгу?
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Рис. 2. Дискримінація прав та вияви булінгу, під час навчання в установі, щодо
здобувачів
Згідно з цим опитуванням, здобувачам не відомо про випадки сексуальних
домагань в установі.
Чи відомі Вам випадки сексуальних домагань в установі?:

ні, невідомі;

так, між викладачем і аспірантом;

так, серед аспірантів;
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Рис. 3. Випадки сексуальних домагань в установі
Згідно з відповіддями на питання: «Чи давали Ви хабарі в установі?» жоден з респондентів не давав хабар в установі.

Чи давали Ви хабарі в установі?
ні, таких випадків не було.
за гарне ставлення;
за оцінку;
за залік/екзамен адміністратору
закладу;
за залік/екзамен представнику групи;
за залік/екзамен безпосередньо
викладачу;
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Рис.4. Хабарництво в установі
На рис. 5 відображено відповіді на питання: Які заходи в установі
вживаються з метою підтримки психічного здоров'я здобувачів вищої освіти?
Які заходи в установі вживаються з метою підтримки
психічного здоров'я здобувачів вищої освіти?:
Інше.
Організовуються безкоштовні
психологічні майстер-класи та обмін
досвідом.
Викладачі цікавляться
психологічними проблемами
аспірантів.
Підтримка на заняттях з дисциплін
психологічного спрямування.
За потреби наявна можливість
отримати консультацію у викладачів.
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Рис. 5. Заходи в установі щодо підтримки психічного здоров'я здобувачів вищої
освіти
На думку 3 з 4 опитаних здобувачів, найактуальнішими заходами в установі
щодо підтримки безпеки освітнього середовища є регулярні інструктажі з
безпеки життєдіяльності, попередження та пояснення у контексті занять, які
цього вимагають, наявність активної протипожежної сигналізації та системи
сповіщення, наявність схем руху та відповідальних у випадку надзвичайних
ситуацій. Водночас всі респонденти вважають, що найактуальнішим заходом є
регулярні перевірки стану технічних пристроїв.

Оберіть найбільш актуальні для Вас заходи безпеки, які
впроваджуються в установі:
Регулярні перевірки стану технічних
пристроїв.
Наявність схем руху та
відповідальних у випадку…
Наявність активної протипожежної
сигналізації та системи сповіщення.
Попередження та пояснення у
контексті занять, які цього вимагають.
Регулярні інструктажі з безпеки
життєдіяльності.
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Рис. 6. Найактуальніші заходи безпеки, які впроваджуються в установі, на
думку здобувачів
Всі опитані здобувачі вважають, що механізми та процедури створення
безпечного освітнього середовища в установі вдосконалюються.
Чи вдосконалюються механізми та процедури створення
безпечного освітнього середовища в установі?
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Рис. 7. Вдосконалення механізмів та процедури створення безпечного
освітнього середовища в установі
На пропозицію запропонувати додаткові заходи, респонденти не
запропонували додаткових заходів щодо підвищення безпеки освітнього
середовища.

