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Мета дослідження: визначити рівень безпечності та комфортності 

освітнього середовища педагогічного коледжу, сформулювати пропозиції за 

його результатами. 

Суб’єкти дослідження: провідний фахівець (спеціаліст з Охорони 

праці), представники активу груп спеціальності 12 Дошкільна освіта, 

навчальна частина, КУЧЕРЕНКО Валентин, викладач дисципліни «Охорона 

праці та безпеки життєдіяльності». 

Об’єкти дослідження: освітнє середовище педагогічного коледжу. 

Методи дослідження: спостереження, аналіз продуктів діяльності, 

опитування у фокус-групах, анкетування, вивчення документації (актів-

прийому закладу до початку навчального року). 

Результати досліджень: 

Безпечне освітнє середовище педагогічного коледжу характеризують 

наявність безпечних умов навчання та праці, комфортна міжособистісна 

взаємодія, яка сприяє емоційному благополуччю студентів, педагогів і батьків, 

відсутність будь-яких проявів насильства. Є достатні ресурси для їх 

запобігання, дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної 

та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. Для осіб з 

особливими освітніми потребами створено умови для безпечного входу до 

приміщення коледжу. Для маломобільних груп населення боковий вхід 

навчального корпусу оснащений пандусом.  

На всій території коледжу, у приміщеннях, включно з навчальними 

аудиторіями, актовій, спортивній, тренажерній залах, роздягальнях, туалетних 

і душових кімнатах, їдальні учасники освітнього процесу і працівники суворо 

дотримуються відповідних санітарно-гігієнічних умов, умов протипожежної 

та електробезпеки, правил пересування. 



Коледж має чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до закладу. 

Свого автобусу в коледжі немає, але міські автобуси здійснюють 

підвезення  студентів і працівників із різних районів м. Олександрія до 

мікрорайону Перемога. Від зупинок можна безпечно дістатися до коледжу. 

Перевезення студентів заборонено попутним приватним автотранспортом.  

Подвір’я коледжу, приміщення та навколишня територія є безпечними 

для життя та здоров’я студентів.   

Під’їздні шляхи до коледжу мають асфальтне покриття, постійно 

здійснюється прибирання від опалого листя, сміття. У зимовий час 

очищаються від снігу, пішохідні доріжки посипаються піском.  

У коледжі створені належні санітарно – гігієнічні умови. Туалети для 

працівників і студентів відремонтовані. Постійно проводиться їх прибирання 

з додаванням дезінфікуючих засобів. Для миття рук встановлені рукомийники, 

а біля них – автоматичні сушили. У корпусі обладнані крани для пиття води. 

В аудиторіях коледжу за необхідності проводиться поточний ремонт. Меблі – 

справні. У 2020-2021 роках замінено покриття підлоги в коридорах на 2-му та 

3-му поверхах приміщення коледжу.  

У коледжі належний рівень пожежної безпеки. Встановлена та діє 

система протипожежної безпеки. 24 порошкових та вуглекислотних 

вогнегасники розміщені в місцях, де вони найбільше можуть стати потрібні 

під час виникнення пожежі. На кожному поверсі коледжу є схеми та плани 

евакуації. З ними ознайомлені всі працівники. У випадку пожежі подається 

сигнал, за яким усі працівники та студенти евакуюються із приміщення 

коледжу. Двічі на рік проводиться навчальна евакуація за планами цивільного 

захисту. У коледжі проводяться практичні тренування персоналу та студентів 

щодо злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.  

Усі роботи пов’язані з електричним устаткуванням проводяться 

спеціалізованою організацією «Агропроменерго». Усі поточні незначні 

роботи виконують робітники по обслуговуванню будівлі коледжу. Порушень 

правил експлуатації електрообладнання немає. 



У коледжі є обладнаний спортивний зал, де проводяться навчальні 

заняття з фізвиховання. Крім спортивного залу, на території коледжу 

розміщені спортивні об’єкти (футбольне поле, баскетбольні та волейбольні 

майданчики, інші спортивні об’єкти). При спортивному залі є душові кімнати 

, у яких у разі потреби можна прийняти душ. Навчальні заняття з фізичного 

виховання проводять висококваліфіковані викладачі.  

У коледжі є їдальня, загальною площею 196,2 м2, яка забезпечує 

повноцінне харчування.  

Для надання першої долікарської допомоги в коледжі функціонує 

медичний кабінет. Необхідну долікарську допомогу надає кваліфікована 

сестра медична, яка працює повний робочий день. У медичному кабінеті є 

необхідний запас лікувальних засобів для надання першої долікарської 

допомоги.  

Згідно із системою управління охороною праці в коледжі проводиться 

профілактична робота з попередження нещасних випадків як серед 

працівників, так і серед студентів. Розроблені необхідні інструкції з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, інструктажі проводяться своєчасно. 

Нещасні випадки зі студентами в коледжі трапляються дуже рідко.  

Результати опитування здобувачів освіти спеціальності  012 Дошкільна 

освіта щодо їх запитів й інтересів стосовно безпечного освітнього середовища:  

Питання: 

1. Чи задовільняють вас умови навчання? 

2. Оцініть безпечність середовища. 

3. Чи задоволені ви станом приміщення? 

4. Чи задоволені ви санітарно-гігієнічними умовами в коледжі, а 

саме: освітленням, опаленням, водопостачанням, санітарним станом 

приміщень тощо? 

 

 

 



Результати опитування: 

10 ГРУПА 

За результатами опитування можна зробити висновок, що в коледжі 

завжди комфортна для навчання температура повітря, освітлення добре, 

постійне, безперебійне постачання холодної та гарячої води. У закладі завжди 

чисто (дотриманні санітарні норми), аудиторії провітрюються, проводиться 

вологе прибирання. У зимовий період територію коледжу посипають 

протиожеледною сумішшю. Забезпечено належні, безпечні і здорові умови 

праці. 

110 ГРУПА 

Узагальнюючи відповіді студентів - освітнє середовище в коледжі є 

безпечним для життя і здоров’я, та задовільняє потреби. Дотримані 

протиепідемічні заходи. Проводиться профілактика нещасних випадків. 

20 ГРУПА 

Проводяться об’єктові та протипожежні тренування. Навчають 

правильно діяти на випадок надзвичайної ситуації. Проводяться інструктажі з 

охорони праці.  

210 ГРУПА 

Студенти ознайомлені із законодавчими актами та нормативними 

документами з питань безпеки життєдіяльності під час занять, практики та в 

позанавчальний час.  

Пропозиції, створені у фокус групах представників навчальних 

груп:  

1.  Навчальний простір має сприяти здоровому способу життя.  

2. Упроваджувати в освітній процес рухові види діяльності.  

3. Пропагувати безпечне освітнє середовище, взаємодію всіх на 

основі демократичного стилю спілкування.  

 


