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ВСТУП
Важливою складовою протидії порушенням прав дитини є різноманіття механізмів їх захисту. Не зважаючи
на те, що в Україні діє розгалужена система контролюючих органів, часто факти незаконних дій щодо дитини
залишаються, на жаль, поза їх увагою. Серед ключових причин можна виділити і слабку обізнаність дітей щодо
своїх прав, і недовіру до державних органів, і часто складність звернення до них в силу різних причин. Одним з
ефективних засобів подолання таких обмежень є створення анонімних незалежних консультаційних каналів
допомоги, зокрема телефонних «гарячих» ліній.
З 1 січня 2013 р. в Україні функціонує Національна дитяча «гаряча лінія». Щодня її консультанти
піднімають слухавку понад 100 разів, і кожен голос – це дитяча історія, нерідко з недитячими проблемами.
Національна дитяча «гаряча лінія» - для дітей та про дітей. Це означає, що «гаряча лінія» приймає дзвінки
від дітей та від дорослих, чиї запити стосуються дітей. Дитяча «гаряча лінія» функціонує за безкоштовним
номером 0-800-500-225 (безкоштовний з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України).
А з 1 червня 2017 р. Національна дитяча «гаряча лінія» відкрила короткий номер 116 111 (безкоштовний для
абонентів КиївСтар та Лайфселл), що покращило доступ дітей до отримання консультацій. Даний номер телефону
запроваджений у 26 європейських країнах як узгоджений номер допомоги дітям по телефону.
Лінія є безкоштовною, анонімною та конфіденційною.
На Національній дитячій "гарячій лінії" консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, юристи
соціальні працівники та соціальні педагоги. Коло питань, з яких надаються консультації, досить широке і було
сформовано на основі отримуваних запитів від абонентів. Основні теми, з яких консультують на Національній
дитячій «гарячій лінії», - насильство над дітьми та жорстоке поводження з ними у сім’ї та з боку оточення,
психологічні проблеми, негаразди у стосунках з дорослими та однолітками, майнові права дітей, питання
встановлення опіки, а також булінг і безпека в Інтернеті.
Дитяча «гаряча лінія» працює по будням з 12 до 20 години та в суботу з 12 до 16 години.
За даними організації за січень-грудень 2016 року на дитячу «гарячу» лінію було отримано 45 392 дзвінка.
Більшість з них стосувалися інформаційних консультацій (86,7 % дзвінків). Психологічного консультування
потребував кожен десятий дзвінок (10 %), правового – кожен тридцятий (3,3 %). В основному на лінію зверталися
саме діти (84,6 %). Більшість дзвінків були перенаправлені до відповідних державних органів та установ, зокрема:

Служби у справах дітей – 29550 (65,1%) дзвінків;

Відділи освіти – 2315 (5,1%) дзвінків;

Уповноважений Президента України з прав дитини – 1816 (4%) дзвінків;

Відділи поліції – 1815 (4%) дзвінків;

Медичні установи – 1180 (2,6%) дзвінків;

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 953 (2,1%) дзвінки;

Виконавча служба – 454 (1%) дзвінки;

Судова система – 318 (0,7%) дзвінків;

Уповноважений ВРУ з прав людини – 318 (0,7%) дзвінків.

6673 (14,7%) абонентів не були перенаправлені за відсутністю потреби.
Особливо важливою робота гарячої лінії є для вразливих груп дітей – дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими потребами тощо. Частина з них має подвійний рівень соціальної
вразливості, адже проживає у закладах закритого типу. Саме ця категорія дітей є однією з найбільш незахищених,
оскільки, як показує практика, має певні обмеження у використанні каналів зв’язку із зовнішнім світом.
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І. КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Опис ситуації. Згідно з інформацією, наданою Департаментами освіти і науки обласних та Київської
міської державних адміністрацій, в Україні функціонують 564 навчальні заклади інтернатного типу (за
виключенням шкіл та училищ соціальної реабілітації). Із них: загальноосвітніх шкіл-інтернатів – 75,
загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів – 68, спеціальних шкіл (у тому числі навчально-реабілітаційних
центрів, спеціальних навчально-виховних комплексів) – 294, дитячих будинків – 37, спеціалізованих шкіл різного
типу з поглибленим вивченням окремих предметів – 89. Станом на вересень 2016 р. там проживало і навчалось 95
743 дітей1.
Станом на січень 2017 р. в Україні в 261 навчальному закладі інтернатного типу системи Міністерства
освіти і науки України перебувало 64 250 дітей 1-9 класів навчання. Найбільша кількість навчальних закладів
інтернатного типу системи МОН в Дніпропетровській області - 20 закладів, 5273 учня, Запорізькій області – 14
закладів, 3166 учнів, Донецькій області – 14 закладів, 2929 учнів, в Закарпатській, Львівській, Одеській,
Чернігівській областях по 13 закладів, в кожній з яких більше 2500 учнів.
У 2016 р. на Національну дитячу «гарячу лінію» (НДГЛ) надійшло 45 392 дзвінки. З них лише 0,3 % або 137
дзвінків надійшло від дітей, які перебувають у навчальних закладах інтернатного типу. Аналізуючи основні
звернення, що надходять від дітей, які перебувають у навчальних закладах інтернатного типу, можна
прослідкувати, що діти мають обмаль інформації про те, як вирішити проблему булінгу і до кого можна
звернутися по допомогу; як вирішити конфлікт з близькою людиною, другом; як реагувати на різні проблеми (в
т.ч. фізичні покарання) з працівниками навчальних закладів інтернатного типу. Також багато дітей, які
перебувають у навчальних закладах інтернатного типу (з числа звернень на «гарячу лінію») почувають себе
самотніми та нікому не потрібними. Більшість із них просто хотіли поговорити, отримати підтримку і зрозуміти,
що вони не одні у цьому світі.
Обґрунтування актуальності дослідження. Дослідження «Вивчення обізнаності дітей, які перебувають у
навчальних закладах інтернатного типу щодо діяльності Національної дитячої «гарячої лінії» та доступу до її
послуг, з окремою увагою до ґендерно зумовленого насильства» проводилося у відповідності до Плану дій на
виконання Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженим Кабінетом Міністрів України, заключних
спостережень Комітету ООН з прав дитини, отриманих Україною в 2011 р., наказом МОН від 08.04.2016 № 405
«Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020
року», Лист МОН України від 10.03.17 №1/9-141 «Про забезпечення прав дітей», а також інших нормативноправових документів, які вказують на важливість дотримання прав дітей, які перебувають під опікою держави.
Принципи дослідження:
 Дослідження базується на принципі важливості захисту, дотримання та поваги до прав дитини, закріплених
в Конвенції ООН про права дитини, Стратегії Ради Європи із захисту прав дитини та інших документах,
зокрема громадської організації «Міжнародна дитяча «гаряча лінія» (Child HelpLine International).
 Анонімність участі вихованців навчальних закладів інтернатного типу у дослідженні.
 Добровільність респондентів щодо участі у дослідженні.
 Відповідність дослідницьких процедур віковим і індивідуально-психологічним особливостям
досліджуваних.
 Ґендерна рівність учасників дослідження.
 Врахування найкращого інтересу дитини.
 Участь дітей.
Гіпотези дослідження:
Робочою гіпотезою дослідження було припущення про те, що діти, які перебувають у навчальних закладах
інтернатного типу не мають достатніх знань про роботу Національної дитячої «гарячої лінії», а також мають певні
складнощі із доступом до її послуг.
Діти, які перебувають у навчальних закладах інтернатного типу потребують різноманітних консультацій,
які можуть отримати завдяки роботі Національної дитячої «гарячої лінії». Водночас їх доступ до її послуг
залежить від рівня їх обізнаності про діяльність цієї «гарячої лінії» та технічних можливостей спілкування.
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Спеціальна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини «Моніторинг місць несвободи 2016». Доступно за посиланням:
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
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Мета дослідження: вивчення рівня обізнаності учнів навчальних закладів інтернатного типу щодо
діяльності Національної дитячої «гарячої лінії», оцінка ступеня їх доступу до цих послуг, з окремою увагою до
ґендерно зумовленого насильства, та формування на цій основі практичних рекомендацій щодо покращення
доступу дітей, які перебувають у навчальних закладах інтернатного типу, до послуг Національної дитячої «гарячої
лінії».
Завдання дослідження:
1. Виявити рівень знань дітей, що перебувають у навчальних закладах інтернатного типу про діяльність
НДГЛ.
2. Виявити рівень доступу дітей до послуг НДГЛ, в тому числі технічного.
3. Виявити рівень інформаційного забезпечення навчальних закладів інтернатного типу матеріалами про
діяльність НДГЛ.
4. Виявити ставлення працівників інтернатів до забезпечення безперешкодного доступу учнів до послуг
НДГЛ.
5. Сформувати рекомендації щодо покращення доступу дітей, які перебувають у навчальних закладах
інтернатного типу системи Міністерства освіти і науки до послуг Національної дитячої «гарячої лінії».
Методи дослідження:
 Анкетування учнів 5-9 класів.
 Спостереження інтерв’юерів щодо наявності інформації про НДГЛ у НЗІТ.
 Спостереження інтерв’юерів щодо забезпечення доступу дітей до НДГЛ
 Структуровані інтерв’ю з директорами (заступниками директорів) НЗІТ
 Аналіз бази даних дзвінків на НДГЛ від дітей, які перебувають у НЗІТ (не лише тих, що поступили під час
дослідження)
 Моніторинг дзвінків на НДГЛ від учнів з навчальних закладів інтернатного типу, які надходять протягом
часу проведення дослідження.
Інструментарій дослідження:
 Анкета для учнів 5-9 класів
 Опитувальник для напіструктурованого інтерв’ю з керівниками навчальних закладах інтернатного типу
 Бланк спостереження інтерв’юера
 Анкета /бланк для здійснення моніторингу дзвінків на Національну дитячу «гарячу лінію» від дітей з
навчальних закладах інтернатного типу, які надходять протягом часу проведення дослідження
 Схема аналізу дзвінків з бази даних Національної дитячої «гарячої лінії»
Виконавці:
 Громадська організація «Ла Страда – Україна»
 Національна тренерська мережа ГО «Ла Страда-Україна»
 Консультанти та волонтери Національної дитячої «гарячої лінії»
 Харківський інститут соціальних досліджень
Вибірка дослідження:
Для проведення репрезентативного дослідження вибірка дослідження була розрахована відповідно до
кількості дітей, які перебувають у навчальних закладах інтернатного типу визначених областей. Для цього
використовувалась інформація щодо кількості учнів 5-9 класів у навчальних закладах інтернатного типу України,
у тому числі і за ґендерним розподілом, з розбивкою по областям без прив’язки до кількості інтернатних закладів
в міській та сільській місцевостях.
Строки: квітень – вересень 2017 р.
Географія дослідження: Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська, Харківська області та м.
Київ.
Партнери:
 Міністерство освіти і науки України
 Міністерство соціальної політики
 Національна поліція України
 Уповноважений Президента України з прав дитини
 Уповноважений Верховної Ради з прав людини
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 УНМЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України
 Управління освіти та науки обласних державних адміністрацій обраних областей
 Харківський інститут соціальних досліджень
ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ З ПИТАННЯ ДОСТУПУ ДІТЕЙ
ДО ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» ТА МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ
ДОПОМОГИ СЕРЕД УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ
ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ, ХАРКІВСЬКОЇ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ, ОДЕСЬКОЇ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
ТА М.КИЄВА

ІІ.І. Соціально-демографічні характеристики вибірки
 Були опитані діти, які проживають у стаціонарних закладах Міністерства освіти і науки України:
загальноосвітніх, санаторних, спеціальних та спеціалізованих школах-інтернатах і навчально-виховних
комплексах, а також дитячих будинках, в тому числі змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного
віку.
 Всього було опитано 1862 дитини.
 У дослідженні взяли участь 53 % хлопців і 47 % дівчат.
 Найбільше дітей було опитано у Харківській області (23,5 %), далі у Донецькій (19,8 %), Тернопільській
(16,2 %), Луганській (15,3 %), Одеській (13,1 %), м. Київ (9,7 %) та в Київській області (2,4 %).
 Мінімальний вік учасників опитування – 7 років, максимальний – 19 років. Середній вік дітей – 13 років. У
віці 7-11 було опитано 398 дітей, у віці 12-14 – 979 дітей, у віці 15-19 років – 480 дітей.
 Як основну дію при вирішенні будь-яких проблем діти в закладах обирають звернення до батьків (79,5 %
відповідей) і друзів (54,3 %). Також популярний спосіб вирішення проблеми – прийти до персоналу
установ. В цілому таку позицію було висловлено у 69,5% відповідей, зокрема діти звертаються до класного
керівника (29,8 %) та до вихователя (21,3 %). Ще 14,4 % відповідей містять звернення до психолога, 4 % до іншого вчителя (рис.ІІ.1). Більшість тих, хто вибрав варіант відповіді «Інше», зазначали, що вирішують
проблеми самостійно, ні до кого не звертаючись. У 2 анкетах була зазначено використання "гарячої лінії".

Рис. ІІ.1. Звернення дітей до тих чи інших джерел допомоги (у % до відповідей)
ІІ.ІІ. Обізнаність і користування Національною дитячою "гарячою лінією"
Знають, що таке Національна дитяча "гаряча лінія" трохи менше половини опитаних дітей – 48,6 % (рис.2).
Така обізнаність є особливо важливою для закладів закритого типу (інтернатів, дитячих будинків тощо), де діти
знаходяться постійно і обмежені у можливостях отримати ту чи іншу допомогу / поскаржитися /
проконсультуватися з близькими. Обов’язком персоналу інтернатних установ, а також контролюючих органів є
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системне інформування вихованців про засоби і шляхи подачі скарг поза межами закладу. Разом з тим, результати
опитування показують, що таке інформування все ще не має всеохоплюючого характеру. Опосередковано це
підтверджують і статистичні дані ГО «Ла Страда-Україна» щодо роботи «гарячої» лінії у 2016 році. Так,
ключовими суб’єктами інформування про можливість дзвінків на лінію є друзі та знайомі (зазначено у 78,6 % від
усіх отриманих дзвінків). А ось такі джерела інформації, як державні структури (3,4 % дзвінків), а також
інформаційні матеріали та превентивні заходи майже не зазначені (0,8 %).

Рис. ІІ.2. Обізнаність дітей щодо Національної дитячої "гарячої лінії" (у % до тих, хто відповів)
Варто зазначити, що частину роботи з інформування дітей про можливості захисту своїх прав бере на себе
ГО «Ла Страда-Україна», займаючись проведенням лекцій у навчальних закладах, поширенням серед дітей і
персоналу інтернатів друкованих ілюстрованих матеріалів про роботу "гарячої лінії" (плакатів, буклетів, закладок,
карток) тощо.
Більше всього обізнані про наявність "гарячої лінії" діти з інтернатів Київської (66,7 % опитаних),
Тернопільської (57,5 %) та Донецької областей (55 %), менше всього – у Харківській області (41,8 %) та м. Київ
(34,3 %) (рис.ІІ.3).

Рис. ІІ.3. Обізнаність про Національну дитячу "гарячу
лінію" в залежності від області (у % до тих, хто відповів)
Дещо більше інформовані про наявність телефонної лінії, куди можна звернутися за допомогою, дівчата
(53,2 % опитаних), аніж хлопці (44,7 %).
Серед тих дітей, хто знає про існування "гарячої лінії", більше тих, хто намагається вирішити свої
проблеми, звертаючись до працівників закладів: класного керівника (32,4 %) або вихователя (24,1 %), ніж серед
тих, хто не знає (27,2 % та 18,5 % відповідно). Ті ж, хто не знає про телефонну лінію, частіше звертаються до
друзів (57,5 %) (рис.4).
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Рис.ІІ.4. Звернення дітей до тих чи інших джерел допомоги
серед тих, хто знає про "гарячу лінію" та тих, хто не знає (у % до відповідей)
Що стосується безпосередньо звернення на "гарячу лінію", позитивно відповіли на це питання 2,2 %
опитаних дітей. Це також склало 4,3 % серед тих дітей, хто відповів, що знає про телефонну лінію.
В абсолютних значеннях на "гарячу лінію" звернулося 40 опитаних дітей. Більше половини з них (23
дитини) потребували допомоги через труднощі з друзями, однокласниками, однолітками, старшокласниками
(табл.1). Кожна четверта відповідь стосувалася приниження з боку інших учнів (11 дітей). Ще 11 дітей дзвонили
поділитися радістю. 10 дзвінків також стосувалися потреби у спілкуванні / нудьги / самотності / почуття
непотрібності. Менше всього звернень було з питань запобігання небажаних статевих хвороб (3 дитини) і
вагітності (2 дитини), а також труднощів у новому колективі (2 дитини).
Таблиця 1. Причини звернення дітей до Національної дитячої "гарячої лінії"
Причини звернення
Абсолютне У % до
значення
відповідей
23
56,1
Труднощі із друзями / однокласниками / однолітками / учнями старших класів
11
26,8
Приниження з боку інших учнів
11
26,8
Поділитися радістю
10
24,4
Потреба у спілкуванні / нудьга / самотність / відчуття непотрібності
9
22
Труднощі і з навчанням / небажання вчитися
9
22
Погрози у соціальних мережах
19,5
Труднощі із батьками / конфлікт у сім’ї / конфлікт з братом чи сестрою, іншими 8
членами родини
8
19,5
Поділитися планами на майбутнє
7
17,1
Труднощі в особистому житті / дружба / нероздільне кохання
5
12,2
Тривожність / погане самопочуття / безсоння
4
9,8
Проблеми з вчителем
3
7,3
Запобігання небажаним хворобам, які передаються статевим шляхом
2
4,9
Попередження небажаної вагітності
6

2
4,9
Складнощі життя в новому колективі
Більше всього дітей звернулося з Тернопільської області (9 дітей), трохи менше з Донецької (8 дітей),
Одеської (7 дітей) та Харківської областей (7 дітей). 5 дітей подзвонили з міста Києва, 3 дитини - з Луганської
області та 1 дитина - з Київської області. В цілому зателефонували 26 хлопців і 14 дівчат.
Серед тих дітей, хто телефонував по допомогу на «гарячу» лінію, більше тих, хто зазвичай вирішує свої
проблеми, звертаючись до працівників інтернатів: класного керівника (45 %), психолога (20 %) або іншого вчителя
(17,5 %), ніж серед тих, хто не телефонував (29,5 %; 14,2 % та 3,7 % відповідно) (рис.ІІ.5).

Рис.ІІ.5. Звернення до тих чи інших джерел допомоги серед тих,
хто телефонував на "гарячу лінію" та тих, хто не телефонував (у % до відповідей)
Не зверталися на "гарячу лінію" 97,8 % опитаних дітей. У якості причини незвернення діти в основному
вказували, що не знали про Національну дитячу «гарячу» лінію (57,4 % відповідей) (рис.ІІ.6). У 31,6 % відповідей
діти зазначали, що не бажали ні з ким обговорювати свої проблеми. На третьому місці серед причин незвернення –
сором’язливість дітей (17,5 %). Менше всього діти відповідали, що відсутня можливість говорити без свідків-дітей
(3,1 % відповідей). Разом з тим неможливість говорити без свідків-дорослих була зазначена майже в 2 рази
частіше (5,7 %). У 6.3 % відповідей відмічено також, що діти не мали впевненості, що про це ніхто не дізнається.

Рис.ІІ.6. Причини незвернення дітей на Національну дитячу "гарячу
лінію" (у % до відповідей)
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ІІ.ІІІ. Перспектива використання мобільного додатку
Важливо було також дізнатися, наскільки актуально розширювати можливості використання незалежних
джерел допомоги, зокрема через Інтернет. Так, при вирішенні проблем у 10,4 % відповідей діти вказували, що
шукали порад на форумах чи у соціальних мережах (рис.1). Більш характерним це є для дітей у віці старше 12
років (11,5 % опитаних у віці 12-14 років і 11% опитаних у віці 15-19 років), ніж у віці 7-11 років (6,8 %) (рис.ІІ.7).

Рис.ІІ.7. Звернення дітей до тих чи інших джерел допомоги в залежності від віку (у % до відповідей)
На запитання «Чи хотіли б Ви користуватися мобільним додатком Національної дитячої "гарячої лінії"?»
майже третина опитаних відповіла ствердно (28,9 %) (рис.8). Разом з тим на це питання багатьом дітям було важко
надати однозначну відповідь – 43,5 % зазначили, що «не знають, що відповісти». 27,6 % дітей вказали, що додаток
їм не потрібний.

Рис. ІІ.8. Бажання дітей користуватися мобільним додатком до Національної дитячої «гарячої» лінії
(у % до тих, хто відповів)
При цьому необхідним також було дізнатися, наскільки вільним є доступ до мережі Інтернет у дітей, які
перебувають у закритих закладах. За результатами опитування більшість опитаних дітей має такий доступ – 83,9
%. Відповідно 16,1 % не мають можливості користуватися мережею. Разом з тим, практично немає різниці у
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бажанні дітей користуватися мобільним додатком Національної дитячої «гарячої» лінії в залежності від наявності
вільного доступу до Інтернету. І ті, хто має такий доступ, і ті хто немає, майже однаково хотіли би користуватися
таким додатком (табл.2).
Таблиця 2. Бажання дітей користуватися мобільним додатком Національної дитячої "гарячої лінії" в
залежності від наявності вільного доступу до Інтернету (у % до тих, хто відповів)
Мають вільний доступ до Інтернету Не мають вільного доступу до
Інтернету
Так, хочу користуватися додатком
28,4
31,2
Ні, не хочу користуватися додатком 27,7
27,1
Не знаю, що відповісти
43,9
41,7
Серед причини недоступу до мережі Інтернет частіше всього називалася відсутність власних технічних
пристроїв (мобільного телефону, планшету) – 53,4 % відповідей (рис.9). Меншою мірою зазначалися відсутність
коштів для оплати доступу до Інтернету (29,5 %) та відсутність самого доступу до мережі в установі, де
знаходиться дитина (23,2 % відповідей). Важливо, що у 15,4 % відповідей діти вказували на неможливість
користуватися Інтернетом без присутності інших осіб.

Рис.ІІ.9. Причини відсутності у дітей доступу до Інтернету (у % до відповідей)
Найбільше зазначали, що не мають доступ до Інтернету діти з Одеської області (32,8 % дітей), найменше - з
Харківської (10,7 %), Київської (11,1 %) областей та м. Київ (11 %) (рис.ІІ.10).

Рис. ІІ.10. Доступ дітей до Інтернету в залежності від області проживання (у % до тих, хто відповів)
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ІІ.ІV. Ключові висновки
 Знають, що існує дитяча «гаряча» лінія трохи менше половини опитаних дітей – 48,6 %. Більше всього
обізнані про наявність лінії діти з інтернатів Київської (66,7 % опитаних), Тернопільської (57,5 %) та
Донецької областей (55 %), менше всього – у Харківській області (41,8 %) та м. Київ (34,3 %).
 Основною дією при вирішенні будь-яких проблем діти в закладах обирають звернення до батьків (79,5 %
відповідей) і друзів (54,3 %). Також популярний спосіб вирішення проблеми – прийти до персоналу
установ. В цілому таку позицію було висловлено у 69,5% відповідей, зокрема діти звертаються до класного
керівника (29,8 %) та до вихователя (21,3 %). Ще 14,4 % відповідей містять звернення до психолога, 4 % до іншого вчителя.
 По допомогу на НДГЛ зверталися 2,2 % опитаних дітей. Це також склало 4,3 % серед тих дітей, хто
відповів, що знає, що це за лінія.
 В абсолютних значеннях на НДГЛ лінію подзвонило 40 дітей. Більше половини з них (23 дитини)
потребували допомоги через труднощі з друзями, однокласниками, однолітками, старшокласниками. Кожна
четверта відповідь стосувалася приниження з боку інших учнів (11 дітей). Ще 11 дітей дзвонили поділитися
радістю. 10 дзвінків також стосувалися потреби у спілкуванні / нудьги / самотності / почуття непотрібності.
Менше всього звернень було з питань запобігання небажаних статевих хвороб (3 дитини) і вагітності (2
дитини), а також труднощів у новому колективі (2 дитини).
 Не зверталися на НДГЛ 97,8 % тих, хто відповів. У разі причини незвернення діти в основному вказували,
що не знали про Національну дитячу «гарячу» лінію (57,4 % відповідей). У 31,6 % відповідей діти
зазначали, що не бажали ні з ким обговорювати свої проблеми. На третьому місці серед причин
незвернення – сором’язливість дітей (17,5 %). Менше всього діти відповідали, що відсутня можливість
говорити без свідків-дітей (3,1 % відповідей). Разом з тим неможливість говорити без свідків-дорослих була
зазначена майже в 2 рази частіше (5,7 %).
 На питання «Чи хотіли б Ви користуватися мобільним додатком НДГЛ?» майже третина дітей відповіла
ствердно (28,9 %). Разом з тим 43,5 % опитаних завагалися із відповіддю. 27,6 % дітей вказали, що додаток
їм не потрібний.
 Більшість опитаних дітей має вільний доступ до Інтернету – 83,9 %. Відповідно 16,1 % не мають
можливості користуватися мережею. У якості основної причини частіше всього називалася відсутність
власних технічних пристроїв (мобільного телефону, планшету) – 53,4 % відповідей. Меншою мірою
зазначалися відсутність коштів для оплати доступу до Інтернету (29,5 %) та відсутність самого доступу до
мережі в установі, де знаходиться дитина (23,2 % відповідей). Важливо, що у 15,4 % відповідей діти
вказували на неможливість користуватися Інтернетом без присутності інших осіб.
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ІІІ. Результати інтерв’ювання адміністрації НЗІТ
В рамках дослідження було проведено інтерв’ювання адміністрації 28 НЗІТ.
Першим, на що було звернено увагу, чи знають працівники НЗІТ про функціонування Національної дитячої
"гарячої лінії" - 89% дали відповідь "Так", 11 % відповіли "Ні".(рис. ІІІ.1.)

11%
Так

89%

Рис. ІІІ.І. Обізнаність адміністрації НЗІТ щодо функціонування НДГЛ
Говорячи про джерело інформації, то 29 % дізналися під час участі в семінарах, тренінгах, тематичних
заходах, на курсах підвищення кваліфікації та 71 % дізналися з офіційного листа від Міністерства освіти та науки
України.
На запитання "Чи інформуєте Ви або вихователі дітей про діяльність НДГЛ?", було отримано, такі
результати: 82% дали відповідь "Так",18 % сказали, що "Ні".
Інформування дітей (вихованців) НЗІТ відбувається під час проведення навчально-виховної діяльності:
виховні години/заходи, наради, бесіди, лекції, позакласні години, акції, відкриті уроки, семінари, гуртки тощо.
Або ж інформування дітей відбувається шляхом розміщення електронного банеру на сайті навчального закладу,
інформаційних матеріалів на класних куточках, стендах школи, дошках оголошень тощо.
Важливим компонентом дослідження було з’ясувати, чи мають діти технічну можливість здійснити дзвінок
на НДГЛ у будь-який зручний час. 54 % респондентів ствердно відповіли на запитання "Чи мають діти вільний
доступ до стаціонарного телефону?", а 46 % дали негативну відповідь. Однак, необхідно зауважити, що поняття
«мають вільний доступ» дуже відносне, так як у всіх НЗІТ телефон розташовано здебільшого в приймальні
директора, в холі біля чергового, кабінеті психолога.
Для подальшої роботи та співпраці з НЗІТ було важливим зрозуміти, чи планують працівники закладу
підвищувати рівень обізнаності вихованців про роботу НДГЛ та які ресурси їм потрібні. З результатів
інтерв’ювання можемо побачити, що 82% готові поширювати інформацію про роботу НДГЛ та в подальшому
співпрацювати з ГО "ЛаСтрада-Україна", і лише 18 % не готові до цього. (рис.ІІІ.2.)
18%

Так
Ні

82%

Рис. ІІІ.2.
Готовність поширювати інформацію про роботу НДГЛ
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Керівники НЗІТ зазначили такі ресурси, які їм потрібні для інформування про НДГЛ: інформаційні
матеріали (буклети, плакати), методична література, проведення тематичних заходів спеціалістами ГО "Ла
Страда-Україна" (тренінгів, семінарів, лекцій, курсів з підвищення кваліфікації).
IV. Результати спостереження інтерв’юерів
За результатами спостережень інтерв’юерів в 64% НЗІТ розміщено інформацію про Національну дитячу
"гарячу лінію". Інформацію розміщено в холі/вестибюлі (50%), в кабінеті психолога/соціального педагога (40%),
в класних кімнатах (4%) у вигляді стендів, плакатів, буклетів (рис. IV.1)

Рис. IV.1. Місця розміщення та форма інформації про НДГЛ в НЗІТ
Стосовно доступу учнів до телефону, відмічено що всі учні мають мобільні телефони і, відповідно,
можливість телефонувати.
Всі інтерв’юери відмітили, що не мали перешкод для проведення анкетування серед учнів НЗІТ.

12

V. АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ ДЗВІНКІВ НА
НАЦІОНАЛЬНУ ДИТЯЧУ "ГАРЯЧУ ЛІНІЮ" ВІД ДІТЕЙ З НЗІТ
За перше півріччя 2017 р. на Національну дитячу "гарячу лінію" надійшов 20 851 дзвінок. З них отримано
дзвінків від дітей з НЗІТ – 292. Для порівняння за весь 2016 р. було отримано 137 дзвінків. Тобто відмічаємо
тенденцію до збільшення дзвінків від дітей з НЗІТ.
Гендерний розподіл. 166 дзвінків надійшло від дівчаток та 126 дзвінків були від хлопчиків.
Віковий розподіл. Переважну більшість дзвінків (245) отримано від дітей віком 12-15 років. 24 дзвінки
надійшло від дітей віком 7-11 років. Та майже стільки ж (23) надійшло від дітей віком 16-17 років.
За тематикою запити розподілились так:
79 дзвінків – інформація про ДГЛ (діти телефонували вперше);
73 дзвінки – діти хотіли просто поспілкуватися, розказати про себе, відчували себе самотніми;
67 дзвінків – діти ділилися своїми успіхами, радощами, розповідали про свої мрії та те, ким хочуть стати в
майбутньому;
26 дзвінків – діти розповідали про конфлікти з друзями і запитували, як можна вирішити непорозуміння, як
помиритися, як уникати конфліктів у майбутньому%
23 дзвінки – насильство по відношенню до дітей зі сторони старших дітей, вихователів, адміністрації інтернатного
закладу;
18 дзвінків – прохання допомогти у вирішенні домашнього завдання, запити щодо покращення успішності;
6 дзвінків – булінг зі сторони однолітків та старших дітей.
Шляхи отримання інформації про роботу НДГЛ. Найбільша кількість дітей (248 дітей) дізналося про номер
від друзів, ще 44 дитини зазначили урок тренерів як джерело інформації про НДГЛ. Важливо відмітити, що не всі
діти хотіли говорити про свій вік та місцезнаходження. Проте більше 90% дітей охоче йшли на розмову та
називали своє ім’я. Дехто телефонував повторно.
VI. Рекомендації за результатами дослідження
Міністерству освіти і науки України, обласним державним адміністраціям
1. Поширювати інформацію про роботу НДГЛ в НЗІТ шляхом надсилання листів та у ході проведення різних
заходів.
Навчальним закладам інтернатного типу
2. Застосовувати традиційні (педради, засідання методичних об'єднань, семінари, виховні заходи, бесіди,
класні куточки, дошки оголошень, поширення інфо-матеріалів, лінійки тощо) та інноваційні (банери;
інтерактивні та неформальні) методи та форми інформування про роботу НДГЛ.
3. Співпрацювати з Національною тренерською мережею для проведення інформаційно-просвітницьких
заходів.
4. Сприяти вільному доступу учнів до телефонів.
- більшість учнів мають мобільні телефони
5. Розташовувати інформацію про діяльність НДГЛ в доступних для всіх учнів місцях.
6. Формувати готовність у учнів звертатися по допомогу, у т. ч. шляхом підвищення рівня довіри до роботи
фахівців державних структур; громадських організацій.
- - 31,6% опитаних учнів не бажає ні з ким обговорювати свої проблеми
7. Забезпечити можливість говорити учням по телефону без свідків (як дорослих, так і дітей).
8. Здійснювати моніторинг ставлення до дітей з боку адміністрації та вчителів після їх звернення на НДГЛ.
Уникати покарання та переслідування таких дітей.
9. Формувати готовність у дітей звертатися по допомогу на НДГЛ.
- серед тих хто зверталися на НДГЛ більше тих, хто звертається до когось
10. Проводити заходи з формування активної життєвої позиції, лідерських якостей та підвищення самооцінки
серед учнів.
11. Поширювати інформацію про роботу НДГЛ серед батьків.
- діти звертаються до батьків у 79,5%
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ГО «Ла Страда-Україна»
12. Забезпечити інформаційно-просвітницьку роботу Національної тренерської мережі з поширення інформації
про діяльність НДГЛ в НЗІТ.
13. Провести перемовини з донорами про включення педагогічних працівників в проект на 2018-2019 рр. як
цільову групу (зараз до цільової групи входять лише діти). Це дасть можливість проводити заняття з ними
для формування знань про роботу НДГЛ та позитивного ставлення до поширення такої інформації серед
учнів НЗІТ.
- - 69,5% дітей звертаються за порадою до педагогічних працівників
- - В інтерв'ю адміністрація НЗІТ підтвердили своє бажання поширювати інформацію, отримувати
роздаткові матеріали про діяльність НДГЛ
14. Сприяти підвищенню рівня довіри до послуг, які надаються НДГЛ, серед учасників освітньо-виховного
процесу в НЗІТ.
15. Розробити урок "НДГЛ – «гаряча лінія» про дітей" для педагогічних працівників НЗІТ.
16. Розробити мобільний додаток НДГЛ.
- 28,9% хочуть користуватися мобільним додатком, 43,5% важко відповісти, ймовірно не знають, що
це таке.
17. Поширювати інформацію про НДГЛ через Інтернет.
- 83.9% мають доступ до Інтернету
18. Поширювати інформації про роботу НДГЛ через Національну тренерську мережу, інститути
післядипломної педагогічної освіти, вищі педагогічні навчальні заклади, листи МОН/ ДОН ОДА.
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