
 

ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

 

Інформація підготовлена для звіту в рамках проєкту "“Ігрофікований онлайн квест “Живи без 
ілюзій””,  який реалізується ГО "Ла Страда-Україна" за підтримки ПРООН. 

Результати анкетування  

проведеного в 8 закладах освіти, серед студентської молоді (Луганської, 

Черкаської, Івано-Франківської областей та м. Київ) в рамках проєкту 

“Ігрофікований онлайн квест “Живи без ілюзій” 

 
Опитування проходили молоді хлопці та дівчата, віком 17-25 років, які навчаються 

на 1-3 курсах закладів вищої та професійно технічної освіти (Луганської, Черкаської, Івано-

Франківської областей та м. Київ). 

Кількість респондентів - 585 осіб. 

Метою анкетування було визначити рівень обізнаності молоді щодо причин, проявів, 

наслідків насильства в міжособистісних стосунках та поінформованість куди та до кого 

звертатись за допомогою в ситуації насильства, до та після проходження ігрофікованого 

онлайн квесту «Живи без ілюзій». 

Отримана інформація була використана при створенні ігрофікованого онлайн квесту 

«Живи без ілюзій» спрямованого на підвищення поінформованості молоді, щодо видів та 

проявів насильства в стосунках й можливості впливу на зменшення проявів насильства та 

побудову безпечного середовища.  

Термін проведення вхідного анкетування: 25 липня  - 31 серпня 2022 року, вихідного 

анкетування - 09 січня 2023 - 20 січня 2023 року 

Пілоні заклади освіти, які прийняли участь в  опитувані: Вище професійне училище 

№94, Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей, Калуський фаховий коледж 

економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, Калуський фаховий коледж культури і мистецтв, 
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університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини. 
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В опитуванні прийняли участь, студентська молодь віком від 17-18 років – 405 осіб, 

19-22 років – 106 осіб, 23-24 років – 74 особи. За ґендерним розподілом, у вхідному 

анкетуванні прийняло участь 34% чоловіків,  65,3% жінок та  0,7% небінарна особистість, 

у вихідному анкетуванні  25% чоловіків,  74% жінок та  1% небінарна особистість.  

 

З метою виокремлення категорії групи ризику, яка потенційно може опинитися в 

ситуації насильства під час повномасштабної війни в Україні, було задано питання: «Чи 

маєте Ви офіційний статус внутрішньо-переміщеної особи?». Під час опрацювання 

вхідного анкетування, серпень 2022, серед студентської молоді було 25% внутрішньо 

переміщених осіб, на вихідному анкетуванні в січні 2023 року, ми отримали збільшений 

показник, таких осіб до 57% внутрішньо переміщених осіб. Під пунктом інше, особи 

вказували, що не бажають вказувати цю інформаці або перебувають тимчасово за 

кордоном. 
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Щодо визначення актуальності проблеми насильства в міжособистісних стосунках молодих 

людей, було задано запитання «На Вашу думку, чи актуальна проблема насильства в 

міжособистісних стосунках серед молоді?». Під час вхідного анкетування, 66% зазначили, 

що так, 15% ні, 19% не змогли визначитися. Після проходження онлайн квесту можемо 

побачити динаміку змін, вихідне анкетування показує нам, що дізнавшись більше про 

насильство в стосунках, актуальною темою вважають 72% респондентів, не актуальною – 

22%, і кількість тих, хто не зміг визначитися 6%, а отже можемо зробити висновок, що 

частина молодих людей, які пройшли квест змінили думку про актуальність тематики після 

проходження онлайн квесту. 

 
 

Для того, щоб з’ясувати, які ознаки насильства найчастіше, за думкою молоді, 

застосовуються до постраждалої особи, яка перебуває в ситуації насильства. 

Респондентам  було запропоновано обрати декілька відповідей. Отримані показники 

свідчать про підвищення рівня обізнаності із ознаками насильства, після проходження 

квесту, за результатами вихідного анкетування, можна зробити припущення, що збільшився 

рівень усвідомлення та ідентифікації, що той чи інший прояв описаний у варіантах відповіді 

є насильством. 

Ознаки насильства Вхідне 

анкетування 

Вихідне 

анкетування 

застосування фізичної сили з метою заподіяння людині болю, 

дискомфорту, приниження його гідності 

461 561 

жарти у доброзичливій формі 86 186 

принизливі погляди, образливі рухи тіла, міміки обличчя, ігнорування 208 308 

образливі дії, приниження по відношенню до Вас 286 386 

навмисне пошкодження одягу чи особистих речей, вимагання грошей 292 492 
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маніпулювання та шантаж однієї людини стосовно іншої 299 299 

обмеження користуванням ґаджетами (телефон, планшет тощо.) 129 229 

образливі і принижуючі висловлювання щодо наявності захворювання 

або будь-якої іншої вади 

293 393 

підвищений контроль, обмеження у спілкуванні з друзями та рідними 170 370 

сексуальні домагання, доторкання 321 421 

примушування до сексу 318 418 

будь-які інші дії сексуального характеру 231 231 

 

Говорячи про ідентифікацію, респонденти надавали відповідь зі сторони, як 

потраждала/постраждалий, кривдник/кривдниця та/або свідки ситуації насильства, можемо 

опиратися на статистичні данні, та говорити про збільшення рівня обізнаності респондентів 

після проходження квесту. Порівняльна таблиця даних: 

Варіанти відповідей Вхідне анкетування Вихідне анкетування 

так, до мене застосовувалось насильство 88 288 

так, я вчиняв/ла насильство до іншої людини 30 50 

так, я спостерігав(ла) випадки насильства, але 

особисто в них участі не брав(ла) 

106 106 

ні, ніколи з такими випадками не 

стикався(лася) 

205 129 

важко сказати 61 28 
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Кривдником/кривднецею в міжособистісних стосунках, на початку проєкту 

респонденти визначали друга/подругу, співмешканця/співмешканця, але після 

проходження ігрофікованого онлайн-квесту, респонденти виокремили, що 

кривдником/кривднецею в стосунках є партнер/партнерка, колишній партнер/партнерка, 

співмешканець/співмешканка, з результатами варіантів відповідей можна ознайомитися в 

діаграмі. Зазначені показники, можуть свідчити про рівень переоцінки стосунків та 

ідентифікації, кривдника/кривдниці, спираючись на власний досвід, який відбувся після 

проходження ігрофікованого онлайн-квесту. 

0

50

100

150

200

250

300

350

так, до мене 
застосовувалось 

насильство

так, я вчиняв/ла 
насильство до іншої 

людини

так, я 
спостерігав(ла) 

випадки насильства, 
але особисто в них 
участі не брав(ла)

ні, ніколи з такими 
випадками не 
стикався(лася)

важко сказати

Чи стикалися Ви з випадками насильства в міжособистісних 

стосунках

Вхідне анкетування Вихідне анкетування

0 50 100 150 200 250

партнер/партнерка

колишній партнер/колишня партнерка

друг/подруга

одногрупник/одногрупниця

співмешканець/співмешканка

Хто вчиняв насильство?

Вихідне анкетування Вхідне анкетування



 

ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

 

Інформація підготовлена для звіту в рамках проєкту "“Ігрофікований онлайн квест “Живи без 
ілюзій””,  який реалізується ГО "Ла Страда-Україна" за підтримки ПРООН. 

Наступне питання, яке пропонувалось студентській молоді, спрямоване на 

визначення місця/локації, для з’ясування, де найчастіше відбувається насильство на їхню 

думку, респондентам пропонувалось обрати декілька варіантів відповідей “Якщо Ви 

піддавалися насильству та/або були свідком ситуації насильства в міжособистісних 

стосунках, в якому місці це відбувалось?”, отримані результати під час вхідного 

анкетування, були покладені в основу локацій та життєвих ситуацій які долали персонажі, 

так найбільш небезпечними місцями, які визначила молодь є: 

 

Завдяки отриманим даним, щодо періоду, коли були вчинені насильницькі дії щодо 

респондентів, які зазначили, що є постраждалими від насильства, можна зробити висновок, 

що спостерігається актуальність випадків, в період повномасштабної війни в Україні. Та 

підвищився показник тих, до кого було застосоване насильство, адже 77% у вхідній анкеті 

вказали, що до них не вчинялося насильство, а після проходження онлайн-квесту, у 

вихідному анкетуванні кількість таких осіб – 29%. 
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На запитання, “На вашу думку, що спонукає до ситуації насильства в 

міжособистісних стосунках?”, респондентам пропонувалось обрати декілька варіантів 

відповідей. 

Варіанти відповідей Вхідне анкетування Вихідне анкетування 

підвищений рівень стресу та агресії 378 378 

вимушене переселення/переїзд 67 167 

стереотипне мислення 213 313 

зловживання алкоголем/наркотиками 374 74 

ігрова залежність 145 95 

складні життєві обставини 227 227 

домашнє насильство 302 302 

різні погляди на цінності (релігія, 

громадянство, сім’я, інше) 

187 87 

вплив оточуючого середовища (друзі, 

одногрупника, колеги, сім’я, інші) 

273 173 

 

З метою визначення рівня поінформованості молодих людей, до яких наслідків може 

призвести насильство. За результатами вхідного та вихідного анкетування, можна зробити 

висновок, що молоді люди були обізнані, щодо наслідків до яких може призводити 

насильство в стосунках. 90% молодих хлопців та дівчат, зробили свій вибір, означивши, які 

на їхню думку були найбільш актуальними. Динаміку відповідей можна побачити в 

діаграмі. 

 

0

100

200

300

400

500

600

Депресія Тривожність, 

страх, відчуття 

незахищеності

Незадовільний 

фізичний стан 

(проблеми зі 

сном, розлади 

травлення тощо)

Емоційна 

невпевненість

Нездатність 

захистити себе

Порушення 

фізичного 

здоров’я (травма, 

інвалідність 

тощо)

Порушення 

психічного 

здоров’я 

(психічний 

розлад)

Втрата особистих 

речей, фінансів

Селфхарм/думки 

про суїцид

Втрата 

соціальних 

зв’язків

Примусове 

переривання 

вагітності, 

проблеми з 

репродуктивною 

функцією 

хлопця/дівчини

Наслідки насильства

Вхідне анкетування Вихідне анкетування



 

ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

 

Інформація підготовлена для звіту в рамках проєкту "“Ігрофікований онлайн квест “Живи без 
ілюзій””,  який реалізується ГО "Ла Страда-Україна" за підтримки ПРООН. 

Завершальним питанням, опитування, було питання, яке мало на меті з’ясувати, чи 

знають респонденти, як діяти в ситуації насильства та до кого звертатися по допомогу. 48% 

знали куди потрібно звертатися, та прописали основні пункти допомоги, такі, як: поліція, 

гарячі лінії, вчителі, друзі, інші служби. 26% не знали куди звертатися і 26 % не могли 

визначитися із відповіддю, як гіпотеза, це може свідчити про низький рівень обізнаності 

або недовіру до існуючих установ та організацій, які надають послуги допомоги 

постраждалим особам від насильства. 

Після проходження ігрофікованого онлайн квесту, динаміка відповідей значно 

змінилася, адже 75% вказали, що знають куди звернутися по допомогу, 19% не знають, 6% 

не змогли визначитися з відповіддю. Показник у 75%, може свідчити про підвищення 

обізнаності молодих хлопців та дівчат, про те, куди вони можуть звертатися в разі ситуації 

насильства. Перелік надавачів такої допомоги був розширений, а саме респонденти вказали, 

що можуть звернутися по допомогу до: 

- Національної гарячої лінії для дітей та молоді  

- Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі 

людьми та ґендерної дискримінації за номером 

- Поліції або зателефонувати на 102 

- Друзів, рідних, знайоми або просто випадкових свідків 

- Громадських організацій 

- Притулку для постраждалих від насильства 
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Висновок 

На основі аналізу вхідного та вихідного анкетування, проведеного у 8 закладах 

освіти, Луганської, Черкаської, Івано-Франківської областей та м. Київ, щодо визначення 

рівня обізнаності молодих людей стосовно причин, проявів, наслідків насильства в 

міжособистісних стосунках та поінформованість куди та до кого звертатись за допомогою 

в ситуації насильства, до та після проходження ігрофікованого онлайн квесту «Живи без 

ілюзій», можна зробити висновок, що ігрофікований онлайн квест, став інструментом для 

отримання інформації та поліпшення знань, вмінь та навичок, студентської молоді, а також 

відбулося підвищення рівня ідентифікації осіб, які пребувають в ситуації насильства, 

вчиняють насильство по відношенню до свого партнера та є свідками. Важливим аспектом 

є і те, що актуальність теми насильства, посилюється в період повномасштабної війни в 

Україні, про це свідчать дані отриманні, як від внутрішньо-переміщених осіб, так і 

періодичність з якою стикалися постраждалі від насильства за останні пів року.  

Отримана інформація допомогла команді розробників та розробниць розставити 

вірні акценти при створенні ігрофікованого онлайн квесту «Живи без ілюзій», 

спрямованого на підвищення поінформованості молоді, щодо видів та проявів насильства в 

стосунках й можливості впливу на зменшення проявів насильства та побудову безпечного 

середовища. 

Проведене опитування демонструє, що є аспекти над якими ще варто працювати та 

проводити посилену просвітницько-інформаційну та профілктичну діяльність у закладах 

вищої та професійно-технічної освіти із зазначеної тематики. 


