
ЗВІТ 

 

про результати анонімного інтернет-опитування 

щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів 

дискримінації в студентському середовищі 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти» 

факультету «Дизайн середовища» спеціальності 022 

«Дизайн» 

ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» 

осінній семестр 2022/2023 н. р.) 

 

Робочою групою з забезпечення якості освітньої діяльності Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв у період 17.09.2022-19.09.2022 року 

було проведено анонімне інтернет-опитування студентів і студенток. У змісті 

анкет містилась інструктивна частина для тих, хто бере участь в опитуванні. 

Метою моніторингу було вивчення ставлення студентів факультету 

«Дизайн середовища» спеціальності 022 «Дизайн» освітньо-професійної 

програми «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» щодо випадків 

сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в 

студентському середовищі. 

Характеристика вибірки: 5 респондентів (71,4%% від загальної 

кількості), студентів 2 курсу магістратури денної форми навчання. У 

студентів першого курсу магістратури заняття розпочнуться лише 1 жовтня, 

тож першокурсників до опитування не залучали. 

Унікальна особливість навчання у Харківській державній академії 

дизайну і мистецтв – невелика чисельність здобувачів у студентських групах, 

члени яких навчаються за освітньо-професійними програмами 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 (5 питань «закритого», 2 – «відкритого» типу). 

Результати аналізу відповідей на питання «Вкажіть Вашу стать» 

свідчать – 60% респондентів вказують, що вони ідентифікують себе як осіб 

жіночої стати, 40% студентів, які брали участь в опитуванні – як осіб 

чоловічої статі (Рис. 1). 



 
 

Рис. 1 – Кількість варіантів відповідей на питання: 

«Вкажіть Вашу стать» 

 

Результати відповідей на питання «Вкажіть Вашу стать» представлені у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

- Відповіді на питання: «Вкажіть Вашу стать» 

 

Варіанти відповіді 
Частка респондентів, що обрали 

відповідь, % 

Жіноча 60 

Чоловіча 40 

Інша відповідь (інший гендер) - 

 

Аналіз відповідей показав, що, за інформацією, отриманою від 

респондентів, освітньо-професійну програму «Дизайн архітектурно-

ландшафтного середовища» опановують переважно дівчата (Рис. 2). 

 

 



 

Рис. 3 – Кількість варіантів відповідей на питання: 

«На Вашій спеціалізації навчаються переважно дівчата чи хлопці?» 

 

Результати відповідей на питання «На Вашій спеціалізації навчаються 

переважно дівчата чи хлопці?» представлені в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

- 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 - 

 

На питання «Чи відомо Вам про факти сексуальних домагань у 

ХДАДМ чи на факультеті? Опишіть коротко» – 100% респондентів з тих 

студентів, які брали участь в опитуванні, надали чітку відповідь: «Ні, не 

відомо!» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Кількість варіантів відповідей на питання: 

«Чи відомо Вам про факти сексуальних домагань у ХДАДМ чи на 

факультеті? Опишіть коротко?» 

 

Результати відповідей на питання «Чи відомо Вам про факти 

сексуальних домагань у ХДАДМ чи на факультеті?» представлені в таблиці 

4. 

 



Таблиця 4 

- Відповіді на питання: «Чи відомо Вам про факти сексуальних 

домагань у ХДАДМ чи на факультеті?» 

 

Варіанти відповіді 
Частка респондентів, що обрали 

відповідь, % 

Ні - 

Ні, не відомо 100 

Плітки, нічого конкретного - 

Не відповіли на питання - 

 

5. Чи відомо Вам про факти сексуальних домагань у ХДАДМ чи на 

факультеті? Опишіть стисло. 

Жоден зі студентів, які брали участь в опитуванні, не надав розгорнутої 

відповіді на питання: «Чи відомо Вам про факти сексуальних домагань у 

ХДАДМ чи на факультеті? Опишіть стисло». 

На це питання 80%% студентів з тих, хто брав участь в опитуванні, 

надали відповіді. Не «розгорнуті», а дуже лаконічні. Нижче як приклади 

наведено найбільш показові та водночас типові відповіді (авторську 

орфографію збережено): 

 Не відомо 

 Ні, не відомо 

 Ні 

 Нет 

 

Указали, що не чули зі сторони викладачів/адміністрації/колег некоректні чи 

сексистські вислови/дії з сексуальним контекстом 100% опитуваних (рис. 5).  

 

 
Рис. 5 – Кількість варіантів відповідей на питання: 



«Чи чули Ви з боку викладачів/адміністрації/колег некоректні чи сексистські 

висловлювання/дії сексуальним контекстом?» 

 

Результати відповідей на питання «Чи чули Ви зі сторони 

викладачів/адміністрації/колег некоректні чи сексистські вислови/дії з 

сексуальним контекстом?» представлені у таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

- Відповіді на питання: «Чи чули Ви зі сторони 

викладачів/адміністрації/колег некоректні чи сексистські вислови/дії з 

сексуальним контекстом?» 

 

Варіанти відповіді 
Частка респондентів, що обрали 

відповідь, % 

Ні 100 

Так - 

Важко відповісти - 

 

6. Важливу інформацію отримано при аналізі відповіді на питання «Як Ви 

готові реагувати на події/висловлювання щодо Вас чи Ваших колег, які 

містять ознаки сексуальних домагань?». Погодились висловити свою думку 

100% студентів, які брали участь в опитуванні. Відповіді отримані знакові й 

емоційні (орфографія збережена): 

 Негативно. Терміново розповім батькам, адміністрації чи 

звернуся у відділення поліції. 

 Повідомлю про це куратору 

 Відповідно законодавству 

 Негативно 

 Звонить в полицию 

Жоден з опитуваних не ставиться позитивно до факту сексуальних 

домагань, але залишається відкритим питання, що мається на увазі під 

висловлюванням «ознаки сексуальних домагань?», тобто, не визначено 

критерії, що вже є сексуальним домаганням, а що лише містить ознаки? 

Опитування показало, що 60% респондентам відомо, куди можна 

звернутись якщо хтось зазнає сексуальних домагань.  

Визнали, що не знають, куди можна звернутися по допомогу 20% 

опитуваних. До групи тих, хто не відає (або ж не переймався цим питанням), 

куди звернутися по допомогу, якщо хтось зазнає сексуальних домагань, 

можна 20% студентів, які обрали варіант відповіді: «Важко відповісти» (Рис. 

6). 

 



 
 

Рис. 6 – Кількість варіантів відповідей на питання: 

«Чи відомо Вам куди можна звернутись якщо хтось зазнає сексуальних 

домагань?» 

 

Результати відповідей на питання «Чи відомо Вам куди можна 

звернутись якщо хтось зазнає сексуальних домагань?» представлені у таблиці 

6. 

 

Таблиця 6 

- Відповіді на питання: «Чи відомо Вам куди можна звернутись якщо 

хтось зазнає сексуальних домагань?» 

 

Варіанти відповіді 
Частка респондентів, що обрали 

відповідь, % 

Так 60 

Ні 20 

Важко відповісти 20 

 

В опитуванні брали участь студенти другого курсу (рис. 7). 



 
 

Рис. 7 – Кількість варіантів відповідей на питання: 

«На якому курсі Ви навчаєтесь?» 

 

Дані проведеного аналізу дають змогу дійти висновків, які сприятимуть 

створенню безпечного і передбачуваного для студентів середовища у 

Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 

Більшість опитуваних (60%) ідентифікують себе як осіб жіночої статі. 

Вважають себе особами чоловічої статі 40% респондентів. 

Опитувані вважають, що переважна більшість студентів (100% 

респондентів), які навчаюся за освітньою програмою «Дизайн архітектурно-

ландшафтного середовища» – 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 100% з тих студентів, що брали участь в опитуванні. Надали чітку 

відповідь: «Ні, не відомо!» 100% респондентів. 

Указали, що не чули зі сторони викладачів/адміністрації/колег 

некоректні чи сексистські вислови/дії з сексуальним контекстом 100% 

респондентів. Більшість студентів, які брали участь в опитуванні, чітко та 

однозначно стверджують, що ніяких некоректних, сексистських дій/висловів 

у стінах Харківської державної академії дизайну і мистецтв ані з боку 

викладачів, ані з боку колег і адміністрації не чули і не бачили. 

Розчулює, що серед тих, хто погодився надати розгорнуту відповідь на 

питання щодо реакції на висловлювання чи дії з «ознаками сексуальних 

домагань» студенти прагнуть долучити до розв'язання проблеми кураторів 

групи і впевнені у їх могутності щодо справі захисту студентів/студенток від 

ймовірних домагань, що є непрямим свідченням низького рівню 

сформованість навичок самозахисту як одного з показників рівня 

особистісної зрілості. 

Про високий рівень інформаційної і соціальної підтримки студентів 

свідчить те, що 60% студентам, які брали участь в опитувані, відомо, куди 

можна звернутися за допомогою. Свідчення невизначеності особистісної 

щодо можливостей захисту 20% респондентів – визнання у тому, не їм не 



відомо, куди можна звернутись, якщо хтось зазнає сексуальних домагань, а 

20% опитуваним «важко відповісти», отже, до анкетування вони навряд 

переймалися цим питанням. 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 2019-2020 року, а на сьогодні 

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. 
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Голова робочої групи 

з забезпечення якості  

освітньої діяльності ХДАДМ     Наталя БІЛЬДЕР 
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