Опитування щодо академічної
доброчесності, конфліктів,
утисків тощо

Опитування щодо академічної доброчесності,
конфліктів, утисків тощо
Загальна кількість опитаних 2643
ІАТ – 231
(46%)

ІЕЕ – 92
(17%)

ВПІ – 54
(8%)

ІМЗ – 35
(8%)

ІПСА – 74
(6%)

ІТС – 61
(10%)

ІХФ – 25
(3%)

ММІ – 87
(9%)

ПБФ – 28
(3%)

РТФ – 23
(6%)

ІАТЕ –264
(16%)

ФБМІ –74
(9%)

ФБТ – 49
(11%)

ФЕА – 114
(14%)

ФЕЛ –
108 (12%)

ФІОТ – 89
(3%)

ФЛ – 81
(18%)

ФММ -587
(36%)

ФМФ –43
(14%)

ФСП – 105
(14%)

ФПМ –80
(6%)

ФТІ – 103
(10%)

ХТФ – 186
(24%)

Результати соц. опитування студентів

! Через незначний % учасників опитування воно не може в
повній мірі та з абсолютною достовірністю відображати всю
ситуацію в університеті.

! Будь яке соціологічне опитування суттєво залежить від
настроїв респондентів, від їх уважності та ставлення.

! Воно має статистичну похибку вибірки

(загалом максимальні допустимі похибки в опитуваннях
громадської думки часто становлять > 2%, але < 5%)

Результати
Чи траплялися з Вами персонально конфліктні ситуації під
час навчання в університеті
80,1

95,6

76,7

23,3

19,9
конфлікт зі студентами

4,4

конфлікт з викладачами

Ні

Так

конфлікт з представниками
адміністрації (факультету,
університету)

Результати % студентів, які зазначили, що мають конфлікти
із адміністрацією факультету/університету

9,1

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ

8,0

Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ

7,4

Інститут аерокосмічних технологій - ІАТ

6,9

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем…

6,4

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ
Факультет електронiки - ФЕЛ

5,6

Інститут прикладного системного аналiзу - ІПСА

5,5

Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ

4,8

Факультет соціології і права - ФСП

4,8
4,5

Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ

4,4

Радiотехнiчний факультет - РТФ

4,3
4,2

Теплоенергетичний факультет - ТЕФ
Факультет прикладної математики - ФПМ

3,8

Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ

3,8
3,6

Приладобудiвний факультет - ПБФ
Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ

3,1

Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ

3,0
2,5

Факультет лiнгвiстики - ФЛ

2,3

Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ

1,4

Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона… 0,0

Фiзико-математичний факультет - ФМФ

0,0

Результати

% студентів, які зазначили, що мають
конфлікти із викладачами

47,1

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона - ІМЗ

44,0

Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ

39,3

Приладобудiвний факультет - ПБФ

34,8

Радiотехнiчний факультет - РТФ

32,2

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ
Факультет електронiки - ФЕЛ

28,7

Інститут аерокосмічних технологій - ІАТ

28,6

Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ

28,3
27,4

Інститут прикладного системного аналiзу - ІПСА

26,9

Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ

25,6

Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ

25,0

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ

23,6

Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА
Факультет соціології і права - ФСП

22,9

Факультет прикладної математики - ФПМ

22,8
22,4

Теплоенергетичний факультет - ТЕФ

21,3

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ

20,0

Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС

19,0

Фiзико-математичний факультет - ФМФ

18,6

Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ

17,4

Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ

11,0

Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ
Факультет лiнгвiстики - ФЛ

8,8

Результати
До кого Ви зверталися щодо розв’язання конфліктної
ситуації?
30,5

Вирішував/ла її самостійно
Звертався/лася за допомогою до старости
групи чи інших студентів

14,1

Звертався/лася за допомогою до
куратора групи

13,8

Звертався/лася за допомогою до
керівництва факультету
Звертався/лася за допомогою до
коменданта/завідувача гуртожитком

6,2
1,2
64,7

Не мав/не мала конфліктних ситуацій
Інше

3,4

Результати
Чи вчинялися в університеті з боку інших осіб щодо Вас
такі прояви поведінки?
84,11%

85,16%

10,74%

5,16%

дискримінаційні ВИСЛОВЛЮВАННЯ (які містять образливі,
принизливі твердження щодо осіб на підставі статі,
зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації тощо

9,27%

5,57%

утиски (небажана для особи та/або групи осіб ПОВЕДІНКА,
метою або наслідком якої є приниження їхньої людської
гідності за певними ознаками або створення стосовно такої
особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або
зневажливої атмосфери

Ні
Так, з боку викладачів або представників адміністрації університету
Так, з боку інших студентів

Результати
Чи вчинялися в університеті з боку інших осіб щодо Вас
такі прояви поведінки?
97,28%

95,61%

2,10%

2,29%

дії сексуального характеру, виражені СЛОВЕСНО
(погрози, залякування, непристойні зауваження
Ні

0,82%

1,91%

дії сексуального характеру, виражені ФІЗИЧНО
(доторкання, поплескування)

Так, з боку викладачів або представників адміністрації університету

Так, з боку інших студентів

Результати
Наскільки поширені серед Ваших однокурсників сплата
викладачеві за складання іспиту/заліку або підвищення
оцінки?
Дуже поширено

0,35%

Швидше поширено

1,27%

Швидше не поширено

Взагалі не поширено

7,60%

90,78%

Типові запитання
Що робити, якщо
- викладач натякає про те, що можна отримати позитивну
оцінку за певну фінансову винагороду/приязне ставлення?
- викладач погрожує «завалити» на сесії, бо ти – не
подобаєшся йому, був відсутній на його лекції, не в тому
стилі одягаєшся, береш участь в студентському
самоврядуванні….
- дозволяє собі непристойні висловлювання на вашу адресу
- дозволяє собі дії, що носять ознаки сексуальних домагань

Головна порада говорити!!!

Захист прав студентів

Куди звертатись із запитаннями
Начальник відділу:
Тетяна Андріївна Хижняк
Контакти:
31-й корпус, к. 1-05
тел. 044 204-99-32, 044 294-96-99
https://t.me/dnvr‗31
https://t.me/DNVR‗team‗bot

