Анкетування щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій
Ваше ставлення до конфлікту між людьми? Конфлікт для
Вас:
13,7%

17,6%

14,7%

16,7%

11,8%
5,9%

19,6%

Зіткнення
Агресія
Спосіб емоційної розрядки
Уникаю конфліктних ситуацій

Протиборство
Вибір між двома альтернативними
Досягнення компромісу

Чи часто Ви вступаєте в конфлікти?
8,8%

27,5%

30,4%

33,3%

Так

Ні

Інколи

Залежно від ситуації

Які, на Ваш погляд, можуть бути наслідки конфліктів між
людьми?
14,7%

49,0%

6,9%

29,4%

Погіршення настрою

Порушення міжособистісних відносин

Усунення протиріч у відносинах

Розвиток особистості

Виділіть види конфліктів, з якими ви найчастіше
стикаєтеся?
78,4%

12,7%
7,8%

1,0%
Між студентами в навчальному процесі

Між студентами та викладачами

Між студентами та керівництвом

У міжособистісних відносинах

Які, на Вашу думку, причини конфліктів між студентами?
6,9%
14,7%

5,9%

16,7%

55,9%

Розбіжність у поглядах, інтересах
Непорозуміння
Заздрість, суперництво
Стрес, перевтома під час сесії
Індивідуальні особливості студентів (характер, темперамент)

У конфліктах з однокурсниками Ви:
27,5%
6,9%
13,7%
30,4%
21,6%

Прагнете досягти своєї мети будь-якою ціною
Йдете на поступки заради збереження хороших відносин
Намагаєтеся домовитися з іншою стороною і вирішити проблему
Йдете від конфлікту, ігноруєте опонента
Йдете на компроміс

Чи втручаються викладачі в конфліктні ситуації між
студентами?
4,9%

49,0%

6,9%

39,2%

Запобігають конфліктним ситуаціям

Так, допомагають вирішити конфлікт

Ні, вважають за краще не вмішуватися

Інколи, якщо ситуація набирає обертів

Виділіть основні, на Ваш погляд, причини конфліктів між
викладачами і студентами:
7,8%

41,2%
51,0%

Неуспішність студентів
Поведінка студентів, неповажне ставлення до викладача
Упереджене ставлення викладачів по відношенню до студентів, зниження оцінок

Яким чином найчастіше вирішуються конфлікти між
студентами та викладачами?
82,4%
5,9%
7,8%

3,9%

Компроміс
Пропозиція викладача залишити аудиторію
Залучення керівництва
Принцип «викладач завжди правий», студенти пристосовуються

Як часто на Вашу думку виникають конфліктні
ситуації у ЗВО?
88,2%

2,0%
9,8%

Часто

Інколи

Не виникають

Чи зустрічалися Ви в межах Університету із
сексуальними домаганнями від будь-якого учасника
освітнього процесу?
0,0%
100,0%

Так

Ні

Якщо мали місце утиски (дискримінація) або сексуальні
домагання, чи зверталися Ви до посередників
(медіаторів) для створення взаємодії і комунікації,
аналізу та розв’язання конфліктної ситуації?
0,0%

100,0%

Так

Ні

Які заходи, на Вашу думку, сприятимуть запобіганню
та розв’язанню конфліктних ситуацій:
7,8%

9,8%

39,2%

43,1%

Групові тренінги
Звернення за допомогою до психолога
Втручання третіх (незацікавлених) осіб
Звернення до правоохоронних органів

Від кого Ви б очікували на допомогу при вирішенні
конфліктної ситуації?
5,9%
3,9%

4,9%

4,9%

3,9%

13,7%
9,8%

2,9%

9,8%
6,9%
4,9%

11,8%

6,9%

9,8%

Батьків чи рідних
Старости групи, однолітків, одногрупників
Представників студентського самоврядування
Куратора групи
Викладачів, яким Ви довіряєте
Завідувача кафедри
Працівників структурних підрозділів
Декана факультету
Проректора
Ректора Університету
Профспілкового комітету
Правоохоронних органів
Органів місцевого самоврядування
Намагався б розв’язати конфлікт без сторонньої допомоги, самостійно

