
Результати опитування 

здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти

С П ЕЦІАЛЬНІСТЬ 0 1 5  « П РОФЕСІЙНА ОС В І ТА» 

О С В І ТНЬО - ПР ОФЕСІ ЙНА  П Р ОГ Р АМА   « ОР Г АНІ ЗАЦІ Я  Т У Р ИСТИЧНОГ О О Б СЛ У ГОВУ ВАННЯ»



Чи доводилося Вам впродовж навчання в Університеті особисто 

зіштовхуватися з випадками отримання неправомірної вигоди 

працівниками Університету?

Ні
100%

Так Ні



Чи доводилось Вам бути свідком випадку(-ів) отримання 

неправомірної вигоди працівниками Університету?

Ні
100%

Так Ні



Навчаючись в Університеті, чи зіштовхувалися Ви з неповагою 

до людської гідності та свободи?

Ні
100%

Так Ні



З якою формою неетичної поведінки Ви найчастіше 

зіштовхувалися у стінах Університету?

Не зіштовхувався
100%

Дискримінаційні висловлювання Утиски Мова ненависті Не зіштовхувався



З чиєї сторони найбільш часто Ви помічали прояви 

неетичної поведінки?

Не зіштовхувавсяз з подібними ситуаціями
100%

Адміністрації Викладачів Одногрупників Не зіштовхувавсяз з подібними ситуаціями



Чи доводилось Вам зіштовхуватися під час навчання в 

Університеті з проявами сексуальних домагань?

Ні, ніколи не зустрічався з таким
96%

Не задумувався над цим
4%

Так, з боку адміністрації Так, з боку викладачів Так, з боку одногрупників

Ні, ніколи не зустрічався з таким Не задумувався над цим Ваш варіант відповіді



Чи знайомі Ви з процедурою врегулювання різноманітних 

конфліктних ситуацій (неправомірної вигоди, неетичної поведінки, 

сексуальних домагань тощо)?

Так
100%

Так Ні



Які джерела Ви б використовували щодо процедур 

врегулювання різноманітних конфліктних ситуацій?

сайт університету
12%

інформація від куратора
40%

студентське самоврядування
22%

студенти інших курсів
20%

інше
6%

сайт університету інформація від куратора студентське самоврядування студенти інших курсів інше



Кому з перелічених представників Ви найбільше довіряєте у випадку 

необхідності врегулювання будь-якого виду конфліктної ситуації?

комісії в врегулювання 
конфліктних ситуацій

12%

студентській раді 
8%

первинній профспілковій 
організації студентів

10%

декану факультету 
(директору інституту)

8%

завідувачу кафедри
8%

фахівцям психологічної 
служби університету

12%

куратору 
26%

колегам-студентам
16%

комісії в врегулювання конфліктних ситуацій студентській раді 

первинній профспілковій організації студентів декану факультету (директору інституту)

завідувачу кафедри фахівцям психологічної служби університету

куратору колегам-студентам


