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Дане заняття розроблене за підтримки Міжнародної протестантської агенції служби розвитку протестантської Діаконії «Хліб для світу»
в рамках проекту «Попередження ґендерно зумовленого насильства,
торгівлі людьми та порушень прав дитини.
Думки та погляди, висловлені у цьому виданні, належать його авторам/авторкам і не обов’язково відображають позиції агенції.
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ЗАНЯТТЯ
«Національна дитяча «гаряча лінія»
– для дітей та про дітей»
для учнів та учениць 5–11 класів
Андрєєнкова В.Л., Калашник О.А.,
Ковальчук Л.Г., Кривуляк А.О.

Мета: ознайомити з діяльністю Національної дитячої «гарячої лінії»
(НДГЛ); сприяти формуванню уявлення про роботу НДГЛ як безпечного комфортного середовища для отримання послуг.
Вид заняття: інтерактивна лекція.
Загальна тривалість: 35 хвилин2.
Орієнтовна кількість учнів та учениць: до 100 осіб.

План заняття
1. Привітання (3 хв.).
2. Ознайомлення з роботою НДГЛ (15 хв.).
Перегляд відеоролика про діяльність НДГЛ (4 хв.).
3. Тестовий дзвінок на НДГЛ (5 хв.).
4. Запитання та відповіді (5 хв.).
5. Підсумок заняття (3 хв.).

Хід заняття
1. Привітання (3 хв.)
Ведучі вітають учнів та учениць, називають себе, говорять про мету заняття.
Доброго ранку (дня, вечора). Нас звати … (ім’я). Сьогодні у нас із вами
буде цікаве та пізнавальне заняття, на якому ми вам розкажемо про Національну дитячу «гарячу лінію» та поговоримо, з якими питаннями ви можете
на неї зателефонувати.

2

Заняття може проводитися більше вказаного часу та для меншої кількості дітей.
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2. Ознайомлення з роботою Національної дитячої «гарячої лінії»
(15 хв.)
2.1. Приклади звернень на НДГЛ.
Ведучі звертаються до учнів та учениць.
Щодня в нашому житті відбуваються різні події: і радісні, й сумні. Буває
так, що потрібно порадитись і попросити допомоги, хочеться розділити радість
або сумний настрій. Сьогодні ми поговоримо про Національну дитячу «гарячу
лінію», де ви завжди зможете відчути підтримку та отримати допомогу.
2.2. Перегляд відеоролика про діяльність НДГЛ (4 хв.)
Ведучі показують учням та ученицям відеоролик про роботу НДГЛ3.
Ведучі ставлять запитання до учнів та учениць і просять їх подумки відповісти:
-

Чи почувалися ви самотніми? Чи були у вас сварки з друзями? Чи
виникали у вас складнощі в навчанні?

-

Чи є у вас друзі, яким ви довіряєте? Чи було у вас розчарування в
коханні? Чи є людина, з якою ви можете поділитися своєю радістю,
успіхами?

-

Чи мрієте ви? А чи є людина, з якою ви можете поділитися своєю
мрією?

Це приклади тих запитань, з якими діти щодня звертаються на НДГЛ.

До уваги ведучих!
Важливо стежити за емоціями учнів та учениць. Якщо були ознаки позитивних відповідей на ці запитання, то відзначити це: «Я бачу, що ці питання також
можуть хвилювати і вас». Якщо ні, то запитати, що хвилює саме їх, і сказати,
що з цими питаннями можна звертатись на НДГЛ.

2.3. Інформація про діяльність НДГЛ
Ведучі інформують учнів та учениць.
Національна дитяча «гаряча лінія» працює за номером 0-800-500-225
Зверніть увагу! Цей номер є безкоштовним з усіх телефонів в Україні – з мобільних і стаціонарних. Навіть, коли так трапляється, що на рахунку
немає грошей (або мінус), то на дитячу «гарячу лінію» ви все одно зможете

3

URL: https://www.youtube.com/watch?v=jGluZExy9lk&feature=youtu.be; https://www.facebook.
com/childhotline.ukraine/.
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додзвонитися. Також у НДГЛ є й короткий номер – 116111. Він безкоштовний
для абонентів мобільних операторів Київстар, Лайф.
Основними принципами роботи Національної дитячої «гарячої лінії» є
анонімність і конфіденційність. Це означає, що ніхто не дізнається про ваш
дзвінок і про те, що ви розповіли консультантові (звичайно, якщо ви самі цього не захочете). Ця розмова залишиться тільки між вами та консультантом, з
яким ви розмовляли. Визначити ваш номер телефону також ніхто не зможе і
не буде цього робити.
Це гаряча лінія для дітей і про дітей, тобто сюди можуть телефонувати і
діти, й дорослі.
На дитячу «гарячу лінію» діти звертаються з абсолютно різними питаннями.
Коли нас хтось може образити чи принизити, або навіть і вдарити. Часто
це роблять близькі нам люди: друзі, однокласники, рідні. Тоді ми опиняємося
неначе в зачарованому колі, тобто не знаємо, як вирішити ситуацію і як зупинити конфлікт.
Коли діти можуть сваритися зі своїми братами або сестрами, зі своїми
друзями чи однокласниками. Буває, що старші ображають молодших. Так не
має бути. Тому на «гарячій лінії» консультанти можуть розповісти дітям, як
можна себе захистити.
Коли діти мають конфлікти з вчителями та вихователями. В таких ситуаціях консультанти також допоможуть розібратися.
Коли дитина почувається самотньою і їй ні з ким поговорити, поділитися
своєю радістю або сумом.
Кожна людина в своєму житті закохується. На дитячу «гарячу лінію» телефонують діти, які закохалися вперше і хочуть дізнатися, як про це сказати тій
людині, яку вони кохають; або діти, які закохалися і не отримують взаємності,
можуть дізнатися, як полегшити свої переживання; або діти, які посварилися
зі своєю коханою людиною і шукають можливості помиритися.
Коли порушуються права дітей, коли б’ють і принижують, консультанти
дитячої «гарячої лінії» розкажуть, у яку організацію необхідно звернутися по
допомогу.
На «гарячу лінію» телефонують діти, які хочуть поділитися своїм позитивом з приводу отримання гарної оцінки в школі, з приводу того, що вони
закохалися, або з приводу того, як вони бачать своє майбутнє і які плани на
нього мають
Загалом можна сказати, що Національна дитяча «гаряча лінія» є наставником і порадником для тих дітей, які на неї звертаються».
Консультанти завжди готові підтримати дитину та розділити її смуток і радість.
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2.4. Запитання і відповіді про роботу НДГЛ
Ведучі ставлять запитання та коментують їх.
•

Як ви вважаєте, скільки дітей телефонують на дитячу «гарячу лінію»
за рік?

Ведучі слухають варіанти відповідей дітей та коментують. У 2016 році на
НДГЛ подзвонило близько 45 тисяч дітей.
•

Чому діти телефонують на НДГЛ?

Бо довіряють; бо вже раз телефонували і отримали допомогу; бо знають, що їхні історії нікому не розкажуть, якщо вони самі цього не захочуть; бо
дзвінки безкоштовні; бо консультанти не бачать номера телефону, з якого ви
дзвоните; бо хочемо і можемо допомогти вам; бо порадіємо з вами разом.
•

Коли можна дзвонити на ДГЛ?

Національна дитяча «гаряча лінія» працює з понеділка по п’ятницю з 12:
00 до 20:00, у суботу – з 12:00 до 16:00 (години можуть змінюватися).
•

Хто консультує на ДГЛ?

Консультанти та консультантки різного віку. Це психологи, які мають відповідну освіту і поважають права дітей.
3. Тестовий дзвінок на НДГЛ (5 хв.)
Ведучі роблять тестовий дзвінок на НДГЛ, ставлячи телефон на гучномовець.
Варіант 1. Ведучі вітаються з консультантом/кою НДГЛ, кажуть, що це
тестовий дзвінок, і просять розповісти про роботу НДГЛ.
Варіант 2. Ведучі пропонують учням та ученицям як домашнє завдання
зателефонувати на НДГЛ та дізнатися більш детально про її роботу.

До уваги ведучих! Необхідно пам’ятати про години роботи НДГЛ. Вони можуть змінюватись. Тому варто заздалегідь зателефонувати на НДГЛ та перевірити години роботи.

4. Запитання та відповіді (5 хв.)
Ведучі звертаються до учнів та учениць і пропонують ставити запитання,
які в них виникли під час заняття про роботу НДГЛ. Можна також навести
одну з історій звернення на НДГЛ.
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Булінг
1. «Привіт. Не знаю, чи ти зможеш мені допомогти, але вже не знаю,
куди звернутися. Маю проблему у школі. Ніяк не можу потоваришувати зі
своїми новими однокласниками. Ми з батьками півроку тому переїхали з Авдіївки. Тепер мешкаємо в Києві. Я почав ходити в нову школу. Спочатку мені
начебто подобалося, а зараз хочу повернутися назад. Мене до цього постійно
примушують мої однокласники. Вони мене систематично б’ють, називають
«сєпаром», кажуть, щоб я «валив туди, звідки приїхав», кажуть, що війна в
країні почалася через таких, як я. Але ж я нічого їм не зробив, я не винен у
тому, що ми з батьками були змушені переїхати, і вже точно не винен у тому,
що почалася війна. Але як довести це своїм однокласникам, взагалі не знаю.
Може, хоч ти щось підкажеш?»

Проблеми із вчителем
2. «Доброго дня! Мене звати Руслан. Мені 12 років. Ви знаєте, я ходжу в
школу, і мені здається, що я більше не хочу туди ходити. У мене дуже погані
стосунки з моєю класною керівницею – Іриною Михайлівною. Вона налаштувала проти мене весь клас. Я вчусь не дуже добре, я не відмінник. А моя класна керівниця каже, що я «телепень», «дурень» і «бидло необтесане». Вона
говорить, що з «моїм курячим мозком» я в майбутньому буду «крутити хвости
коровам». Вона це каже при всьому класі. Тому мої однокласники також мене
так обзивають і сміються з мене, кажуть, що я самий тупий у класі. Мене це
дуже ображає. Можна мені покинути школу?»

Стосунки з коханою людиною
3. «Доброго дня! Ви допомагаєте, коли є проблеми з хлопцем? Тут така
справа. Я зустрічаюся з хлопцем вже три роки. У нас нібито все добре, але є
одна проблема. Він хоче зі мною сексу, але я дуже сильно боюся, тому що в
мене це вперше. Я його дуже сильно люблю, але він каже, що якщо в нас не
буде інтимних стосунків, то нам доведеться розійтися. Скажіть, що мені робити? Я його ну дуже сильно люблю і не хочу втратити!»
4. Доброго дня! Мене звати Іра. Мені 15 років. Я до вас телефоную з
Хмельницької області. Я не знаю, з чого почати розповідь про свою проблему. Отже, в мене є хлопець, якому 18 років. Він запропонував мені разом
провести вихідні у нього вдома. Там нікого не буде протягом трьох днів, і ми
маємо бути лише вдвох. Я знаю, що в нас точно буде статевий контакт, але
я до цього ще не готова. Ми зустрічаємося вже три роки, і в нас ще ніколи
не було сексу. Але я знаю, що він цього дуже хоче. А я його люблю і не хочу
втратити, хоча дуже боюся статевих стосунків. Порадьте, як мені вчинити у
такій ситуації».
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***
5. «Здравствуйте! Меня зовут Илья. Мне в школе задали выучить таблицу умножения. Представляете, я все учил очень тяжело. Но когда я начал
учить таблицу умножения на 9, то открыл новый способ, как ее можно быстро
выучить. Просто каждое число, которое умножается на 9, в сумме дает 9. Вы
меня понимаете? Смотрите: 9*2 = 18, а 1+8 = 9, или, например, 9*4 = 36, 3+6
= 9. И мне стало намного легче выучить таблицу умножения. Вы сможете об
этом рассказать другим детям, чтобы им тоже было легче?»
5. Підсумок заняття (3 хв.)
Ведучі підбивають підсумки проведеного заняття, підкреслюють важливість звернень на НДГЛ.
Дякують учням та ученицям за участь у занятті та звертаються до них із
закликом: «Зроби крок – подзвони!» Роздають інформаційні матеріали учням
та ученицям з номером телефону НДГЛ.
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