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А Н К Е Т А    В Р А Ж Е Н Ь 

за результатами проведеного онлайн-круглого столу 

Функціонування Служби судової охорони в системі правосуддя України  

1.03.2021 м. Рівне 

Усього 24 учасників і учасниць 

 
1. Ваші загальні враження  від онлайн-круглого столу    

                                                                                                                                     

 

Мої очікування виправдалися 

 

4 5 

10 12 

Тематика онлайн-круглого столу була актуальною 

 

6 16 

Я був/була задоволений/задоволена навчальними  

методами, що використовувалися 
4 18 

 

2. Як Ви оцінюєте роботу викладачів? 

 4/% 5/% 

Максим Ходаківський, суддя Жовтневого районного  

суду м. Дніпра, кандидат юридичних наук                   

8/33,3 15/62,5 

Дмитро Кратко, суддя Маловисківського районного суду  

Кіровоградської області                                                             

8/33,3 16/66,7 

Андрій Маслюк, заступник начальника відділу  

науково–методичного супроводження психологічної  

підготовки суддів, доктор психологічних наук                                                                                                 

7/29,2 15/62,5 

Степан Шимків, заступник голови Рівненського апеляційного 

суду 

5/20,8 18/75 

Антон Собчук, голова Березнівського районного суду 

Рівненської області                                                     

4/16,7 20/83,3 

Ірина Бойчук, заступниця керівника апарату Рівненського 

апеляційного суду 

8/33,3 16/66,7 

Марія Коник, заступниця  начальника Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в 

Львівській області                          

8/33,3 15/62,5 

Олександр Барановский, заступника начальника відділу 

організації охорони та підтримки громадського порядку в 

судах територіального управління Служби судової охорони у 

Рівненській області, полковник Служби судової охорони 

2/8,3 22/91,7 

 

3.  Як ви оцінюєте організацію онлайн-круглого столу? 

 

 

Доступність інформації про онлайн-круглий стіл 
4 5 

7 17 

Своєчасність запрошення на онлайн-круглий стіл 3 21 

Рівень супроводу онлайн-круглого столу 6 18 

Урахування індивідуальних потреб учасників 6 15 

 

4. Чи задоволені Ви матеріально-технічним забезпеченням онлайн-круглого столу? 

 

 

Вибір місця проведення онлайн-круглого столу 
4 5 

6 18 
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Надане обладнання 6 18 

Зручність місця для заняття 8 16 
 

5. Що Вам найбільше сподобалось у проведеному онлайн-круглому столі? 

Учасники та тривалість проведення 

Шляхи взаємодії суддів, працівників апаратів судів, інших учасників системи правосуддя 

України та Служби судової охорони 

Інтерактивність 

Поданий конвент 

Інформаційна насиченість 

Проведення дискусії 

Інформація, яка була доведена до особового складу 

Доступність, зрозумілість та актуальність інформації щодо своєї професійної діяльності 

Усе. Позитивні відгуки про діяльність територіального управління Служби судової 

охорони в Рівненській області 

Змістовність, об’єктивність і повнота інформації в ході онлайн/офлайн–круглого столу 

Пряме спілкування з першими особами судів, обговорення актуальних питань  

 

6. Які пропозиції Ви можете висловити, щоб удосконалити зміст та покращити формат 

проведення онлайн-круглого столу? 

Зменшити час проведення 

Обговорення питань прогалин в законодавстві, які стосуються несення служби, шляхи їх 

вирішення 

Піднімати проблемні питання, моделювати ситуації, які виникають, під час несення 

служби 

Збільшити кількість навчальних відеороліків 

Дотримуватись часу відведеного на виступ 

Продовжувати проведення онлайн/офлайн занять 

Проведення з індивідуальних гаджетів і ПК 

Проводити з робочих місць 

 

Я був/була задоволений/задоволена тривалістю 

онлайн-круглого столу 

4 5 

7 7 

Я б рекомендував/ рекомендувала цей  

Онлайн–круглий стіл своїм колегам 

11 12 

 


