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ЗВІТ 
 

за результатами анонімного інтернет-опитування 
щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів 

дискримінації в студентському середовищі 
здобувачів першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету «Дизайн 

середовища» 
галузі знань 19 «Архітектура та містобудування» 

спеціальності 021 «191 Архітектура та містобудування» 
ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище» 

2022/2023 н. р. 
 

 
Робочою групою з забезпечення якості освітньої діяльності Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв у період 01.02.2023-12.02.2023 року було 
проведено анонімне інтернет-опитування здобувачів першого рівня вищої освіти. 
У змісті анкет містилась інструктивна частина для тих, хто бере участь в 
опитуванні. 

Метою моніторингу було вивчення ставлення студентів факультету 
«Дизайн середовища» щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших 
видів дискримінації в студентському середовищі. 

Характеристика вибірки: 25 респондентів – (освітньо-професійна програма 
«Архітектурно-ландшафтне середовище», денна форма навчання) – 73,5% від 
загальної кількості студентів бакалаврату.  

З жовтня 2022 року через масовані обстріли різних міст України та 
руйнування об'єктів критичної інфраструктури в багатьох регіонах України було 
введено графіки відключення світла, і це вплинуло на можливість респондентів 
брати участь в опитуванні. 

Унікальна особливість навчання у Харківській державній академії дизайну 
і мистецтв – невелика чисельність членів студентських груп які навчаються за 
освітньо-професійними програмою «Архітектурно-ландшафтне середовище» на 
факультеті «Дизайн середовища». Ця особливість полегшує реалізацію 
індивідуального підходу до підготовки здобувачів, але утруднює проведення 
кількісного аналізу отриманих результатів з дотриманням належних критеріїв 
репрезентативності. Отже, зосередимося на змістовному аналізі результатів 
опитування. 

В опитуванні прийняли участь студенти всіх курсів бакалаврату, серед них 
28% – першокурсники, студентів другого курсу 24%, третього – 16%, випускного, 
четвертого – 32% від загальної кількості респондентів (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Кількість варіантів відповідей на питання: «На якому курсі Ви 
навчаєтесь?» 

 
Результати відповіді на питання: «На якому курсі Ви навчаєтесь?» 

представлені у табліці 1. 
Таблиця 1 

- Відповіді на питання: «На якому курсі Ви навчаєтесь?» 
 

Варіанти відповіді Частка респондентів, що обрали 
відповідь, % 

1 28 
2 24 
3 16 
4 32 

 

 
 

Рис. 1 – Кількість варіантів відповідей на питання: «Скільки Вам років?» 
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Абсолютна більшість респондентів (96,4%) молодше 23 років. У віці 22-23 
роки 48%, віком 17-18 років 48% студентів, які брали участь в опитуванні. Старше 
29 років 4% опитуваних (Рис. 2). 

Результати відповіді на питання: «Скільки Вам років?» представлені у 
табліці 2. 

Таблиця 2 
- Відповіді на питання: «Скільки Вам років?» 
 

Варіанти відповіді Частка респондентів, що обрали 
відповідь, % 

17-19 48 
20-22 48 
Більш, ніж 29 4 

 

 
 

Рис. 3 – Кількість варіантів відповідей на питання: «Вкажіть Вашу стать» 
 
Результати аналізу відповідей на питання «Вкажіть Вашу стать» свідчать – 

80% респондентів вказують, що вони ідентифікують себе як осіб жіночої стати, 
20% студентів, які брали участь в опитуванні – як осіб чоловічої статі (Рис. 3). 

Результати відповідей на питання «Вкажіть Вашу стать» представлені у 
таблиці 3. 

Таблиця 3 
- Відповіді на питання: «Вкажіть Вашу стать» 
 

Варіанти відповіді Частка респондентів, що обрали 
відповідь, % 

Жіноча 80 
Чоловіча 20 
Вважаю на краще не вказувати - 
Інший гендер) - 
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Рис. 4 – Кількість варіантів відповідей на питання: «На Вашій спеціалізації 
навчаються переважно дівчата чи хлопці?» 

 
Аналіз відповідей показав, що, за інформацією, отриманою від 

респондентів, освітньо-професійну програму «Архітектурно-ландшафтне 
середовище» опановують виключно дівчата (Рис. 4). 

Результати відповідей на питання «На Вашій спеціалізації навчаються 
переважно дівчата чи хлопці?» представлені в таблиці 4. 

 
Таблиця 4 

- Відповіді на питання: «На Вашій спеціалізації навчаються переважно 
дівчата чи хлопці?» 
 

Варіанти відповіді Частка респондентів, що обрали 
відповідь, % 

Переважно дівчата 100 
Переважно хлопці - 
Приблизно порівну - 
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Рис. 5 – Кількість варіантів відповідей на питання: «Чи відомо Вам про факти 
сексуальних домагань?» 

 
На питання «Чи відомо Вам про факти сексуальних домагань?» – переважна 

більшість (56%) студентів, які брали участь в опитуванні, надали чітку відповідь: 
«Ні, не відомо!». Указали що відомо, але за межами академії – 40% опитуваних. 
Указали, що не замислювалися над цим питанням 4% респондентів (Рис. 5). 

Результати відповідей на питання «Чи відомо Вам про факти сексуальних 
домагань?» представлені в таблиці 5. 
 

Таблиця 5 
- Відповіді на питання: «Чи відомо Вам про факти сексуальних домагань?» 
 

Варіанти відповіді Частка респондентів, що обрали 
відповідь, % 

У ХДАДМ - 
За межами Академії 40 
Ні, не відомо 56 
Не замислювалась(замислювався) над 
цим питанням 4 
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Рис. 6 – Кількість варіантів відповідей на питання: 
«До кого б Ви звернулися по допомогу, якщо хтось зазнає сексуальних 

домагань? (оберіть варіант відповіді)» 
 

Респондентам було запропоновано обрати варіант відповіді на питання: «До 
кого б Ви звернулися по допомогу, якщо хтось зазнає сексуальних домагань?» 

Опитування показало, що 40% респондентів звернулися б до поліції, 56% 
опитуваних – до декану/куратору, 4% вважають, що треба повідомити 
адміністрацію Академії (рис. 6). 

 
Результати відповідей на питання «До кого б Ви звернулися по допомогу, 

якщо хтось зазнає сексуальних домагань? (оберіть варіант відповіді)» 
представлені у таблиці 5. 

Таблиця 5 
- Відповіді на питання: «До кого б Ви звернулися по допомогу, якщо хтось 
зазнає сексуальних домагань? (оберіть варіант відповіді)» 
 

Варіанти відповіді Частка респондентів, що обрали 
відповідь, % 

Адміністрація академії 4 
Декан/куратор 56 
Поліція 40 
Юрист академії - 
Психолог академії - 
Важко відповісти - 
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Дані проведеного аналізу дають змогу дійти висновків, які сприятимуть 
створенню безпечного і передбачуваного для студентів середовища у Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв. 

Найбільшу активність при опитування виказали студенти четвертого курсу. 
Рік більшості (94%) респондентів – від 17 до 22 років. 
Більшість опитуваних (80%) ідентифікують себе як осіб жіночої статі. Вважають 

себе особами чоловічої статі 20% респондентів. 
Опитувані вважають, що переважна більшість студентів (100% респондентів), які 

навчаюся за освітньою програмою «Архітектурно-ландшафтне середовище» – дівчата, 
отже, студентській спільноті притаманні всі характерні ознаки «жіночого колективу» з 
його перевагами і недоліками.  

Про факти сексуальних домагань у ХДАДМ чи на факультеті невідомо 56% з тих 
студентів, що брали участь в опитуванні. Вони надали чітку відповідь: «Ні, не відомо!». 
Указали, що їм відомо про факти сексуальних домагань, але за межами академії 40% 
опитуваних. 

На думку тих, хто погодився надати відповідь на питання щодо адреси звернення 
по допомогу перше місце у рейтингу – у декана/куратора групи, друге – за поліцією. 
Трете місце у рейтингу – за адміністрацією академії. Щодо поваги до поліції – показник 
правової обізнаності функцій поліції. Розчулює, що опитувані прагнуть долучити до 
розв'язання проблеми кураторів групи і впевнені у їх могутності щодо справі захисту 
студентів/студенток від ймовірних домагань в умовах дистанційного навчання, що є 
непрямим свідченням низького рівню сформованість навичок самозахисту як одного з 
показників рівня особистісної зрілості. Ані юрист академії, ані психолог до списку 
виборів не увійшли, що цілком передбачуване – в умовах дії воєнного стану, а перед 
тим, з весняного семестру 2019-2020 року (а це саме студенти, які у 2022-2023 році 
навчаються на 3-4 курсах) студенти навчаються у on-line режимі і частіше спілкуються 
саме із куратором груп і деканом, чим із представниками адміністрації. Звернення ж до 
психолога або юриста академії через випадок, якщо хтось зазнає сексуальних домагань 
утруднено територіально – студенти мешкають у різних місцях України і за кордоном. 
Між тим, на сайті Академії https://ksada.org// поміщено вичерпну інформацію щодо 
можливостей отримати і допомогу, і підтримку студентам з боку академії навіть в 
умовах дистанційного навчання. 

З урахуванням того, що студенти, які брали участь в опитуванні, навчаються on-
line з весняного семестру 2021-2022 року, а на сьогодні, в умовах воєнного стану, 
навчання також відбувається у дистанційній формі, більш детально можна буде 
дослідити особливості ставлення студентів щодо випадків сексуальних домагань, 
сексизму та інших видів дискримінації в студентському середовищі в ході подальших 
розвідок на більш численній групі респондентів і на більш репрезентативній вибірці. 
 
13.02.2023 р. 
 
Голова робочої групи 
з забезпечення якості  
освітньої діяльності ХДАДМ      Наталя БІЛЬДЕР 

https://ksada.org/

	Метою моніторингу було вивчення ставлення студентів факультету «Дизайн середовища» щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в студентському середовищі.

