АНАЛІЗ А Н К Е Т
за результатами проведеного 29.11.2021р онлайн-тренінгу для
працівників Територіального управління Служби судової охорони в
Харківській області:
Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їхніх сімей,
працівників апаратів судів. Громадська безпека
Усього заповнено анкет – 20
1. Чи були досягнуті заплановані цілі навчання,
які були визначені на початку онлайн–тренінгу ?
2. Оцініть за запропонованою шкалою
ефективність роботи в малих групах?
3. Наскільки важливими і змістовними були для
вас теми на онлайн–тренінгу?
4. Чи будуть знання, отримані на онлайнтренінгу, для вас практично корисними
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3/15%

5/%
17/85%

2/10%

17/85%
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1/5%
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5. Як ви оцінюєте роботу викладачів під час онлайн–тренінгу ?
4/%
Олена Панченко, суддя Авдіївського міського суду
Донецької області
Ігор Чорній, суддя Жовтневого районного
суду м. Кривого Рогу
Тетяна Дудар, суддя Березанського міського суду
2/10%
Київської області
Дмитро Мацишин, заступник начальника управління
1/5%
– начальник відділу з професійної підготовки
управління з професійної підготовки та підвищення
кваліфікації центрального органу управління Служби
судової охорони
Володимир Євграфов, начальник управління з
1/5%
професійної підготовки та підвищення кваліфікації
Служби судової охорони

6. Чи змінилось Ваше розуміння щодо тематики проведеного
онлайн–тренінгу?
Відповіли
Так
Ні

5/%
20/100%
20/100%
18/90%
19/95%

19/95%

9
7
2

7. Які рекомендації та /або побажання Ви можете висловити стосовно
змісту та формату онлайн–тренінгу?
8
Відповіли
Скоротити час проведення тренінгу.
3
Все було зрозуміло, змістовно і дуже цікаво.
5
8. Які теми, курси, спецкурси, на Вашу думку, необхідно включати до
підготовки співробітників Служби судової охорони?
8
Відповіли
Теми конфліктних ситуацій. (Практично,відео сюжетами та
коментарями).
Всі теми будуть цікаві
Дії співробітників в екстремальних ситуаціях
Тренінги з психологічної та тактичної підготовки.
1. Тактика дій співробітників Служби судової охорони під час
порушення громадського порядку в приміщеннях судових установ.
2. Тактика дій співробітників Служби судової охорони при вчиненні
проявів неповаги до суду. Поняття та ознаки проявів неповаги до
суду.
Спілкування з відвідувачами які не володіють українською або
російською мовою/
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