
Анонімна анкета для студентів  

Дорогі друзі! Уважно прочитайте запитання та варіанти відповідей.  

Підкресліть (обведіть) обрану відповідь, або запишіть свою думку.  
 

1. Чи почуваєтеся Ви комфортно і затишно у закладі?   (Так       Ні          Інколи) 

2. Чи впливає Ваше самопочуття у коледжі на Ваші стосунки з викладачами?  (Так Ні)   

Одногрупиками?  (Так     Ні)     Студентами інших груп?    (Так    Ні)   

3. Чи проводили у освітньому закладі заходи щодо протидії насильству, булінгу, якщо так вкажи які?  
(Так      Ні) ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

Чи знаєте Ви, що таке булінг?  (Так    Ні), якщо так  напишіть повне визначення 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__ 

4. Чи знаєте Ви, що в Україні існують закони, які захищають дітей від насильства, булінгу?            

(Так           Ні          Важко відповісти), якщо так то які? 

____________________________________________________________________________________

Чи страждали Ви від насильства,  булінгу (Так   Ні) або були свідком цього (Так   Ні)?, якщо так, 

підкресліть:    від   фізичного,    морального,     економічного,     сексуального 

5. Чи розповідали Вам друзі, одногрупники, інші студенти про перенесене насильство, булінг? (Так   

Ні    Не пам’ятаю). Якщо так, підкресліть:    від фізичного, морального,  економічного, 

сексуального 

6. Хто найчастіше вчиняє насильство, приниження у закладі? 

- ровесник;  - ровесники (кілька дітей разом); - старший за віком студент; - старші студенти 

(кілька дітей разом);  

- викладач (або декілька викладачів); - представники  адміністрації закладу; - я сам - інше (хто 

саме) ______________________________________________________. 

7. Де найчастіше відбуваються ситуації приниження, булінгу? 

- по дорозі до закладу;      - вулиця біля закладу;     - територія за закладом;     - коледжівський 

коридор; 

- коледжівський туалет;     - в аудиторіях;      - не знаю. 

8. Якщо викладачі були випадковими свідками булінгу, як вони реагували  на ситуацію? 

- викладачі вимагають припинити сварки; 

- викладачі не звертають уваги на такі випадки; 

- викладачі повідомляють батьків і вимагають, щоб вони вплинути на дітей.  

- викладачі втручаються в стосунки студентів між собою. 

9. Яке покарання отримують батьки неповнолітніх за вчинення дітьми булінгу: 

Арешт (вказати тривалість _______________________) 

Штраф (вказати  який _________________________) 

Громадські роботи (вказати тривалість _______________________) 

Виправні роботи (вказати тривалість ________________________) 

10. Хто має право подати заяви про випадок булінгу в закладі освіти?  

- Директор   - Викладач   - Практичний психолог    -  Соціальний педагог   -  Батьки    - Студент  

11. До кого Ви готові звернутися по допомогу, щоб розказати про неприємну ситуацію та захиститися 

від булінгу? 

- до жодної особи; - до друзів;  - до батьків або інших родичів;    - до викладачів;   - до директора 

закладу;   - до  психолога закладу;   - до  соціального педагога; - інше (до __________). 

12. Що можна зробити для покращення стосунків у коледжі? 

- навчити студентів з повагою ставитися один до одного; 

- нічого не потрібно змінювати; 

- педагогам більше проводити заходів, де роз’яснювати студентам наслідки булінгу 

-  педагогам бути уважними до студентів, не допускати випадків образ, глузувань, принижень в 

закладі; 

- щоб викладачі ставилися однаково добре до всіх студентів; 

- щоб старші не ображали молодших; 

- інше _______________________________________. 


