
Результати опитування щодо моніторингу 

механізмів освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки 

 серед викладачів факультету екологічної та техногенної безпеки 

 

За результатами опитування 80 % респондентів відмітили, що приймають  участь в 

опитуванні щодо організації роботи та навчання на факультеті екологічної та техногенної 

безпеки  НУК.   

60 % респондентів відповіли, що вносять пропозиції щодо покращення у будь-якій 

сфері діяльності у НУК, а 30 % відповіли, що організація діяльності університету їх 

влаштовує.  

Більше 60% опитаних респондентів відповіли, що ознайомлені з основними пунктами 

Положення про кураторів академічних груп у НУК. У випадку виникнення конфліктної 

ситуації більшість опитаних вказали, що звернуться з початку до завідувача кафедри, а 

також декана, в деяких випадках ректора університету. 

Про події, які відбуваються у НУК більшість викладачів дізнаються з новин на сайті 

НУК, у соціальній мережі Facebook та на дошках оголошень. 

76 % опитаних респондентів ознайомлені з Положенням щодо політики попередження 

і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК, 10 % з яких бажає прийняти участь у 

семінарі щодо попередження сексуальних домагань. Також 100% опитаних відмітили, що 

особисто не стикалися із сексуальними домаганнями у НУК та 85 % ознайомлені   із 

механізмом врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із дискримінацією у НУК. 20 % 

опитаних приймали Ви участь у семінарі "Запобігання ксенофобських і расистських проявів 

серед студентської молоді", 30 % не приймали, але хотіли б прийняти участь у семінарі, інші 

50% - не приймали і не планують. 100% опитаних не стикалися особисто із випадками 

ксенофобських і расистських проявів у НУК. 

95 % опитаних викладачів вказали, що ознайомлені з «Положенням про Комісію з 

оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у НУК»; 

«Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУК» і  

знають куди і до кого звертатися у разі потреби; «Положенням НУК про комісію з питань 

оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку 

зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка»; «Положенням про 

порядок проведення внутрішнього службового розслідування в НУК»; «Положенням щодо 

порядку розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень громадян у НУК»; знають що в 

НУК функціонує телефонна Гаряча лінія "Запобігання проявам корупції", а в усіх навчальних 

корпусах встановлені "Скриньки довіри". 

97 % з опитаних не стикалися особисто із вимаганням хабаря у НУК. 

 

 

 


