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Скорочення 
 

АТО   антитерористична операція 

“ДНР”   так звана “Донецька Народна Республіка” 

ЄС   Європейський Союз  

ОФГ   обговорення у фокус-групі 

ТКУ   території, що контролюються українською владою 

ВПО   внутрішньо переміщені особи 

МФ   міжнародний фонд 

МОП   Міжнародна організація праці  

KI   ключовий інформант 

“ЛНР”   так звана “Луганська Народна Республіка” 

Міносвіти   Міністерство освіти і науки України 

Мінсоцполітики  Міністерство соціальної політики України 

ТНКУ   території, що не контролюються українською владою 

НУО   неурядова організація 

УКГП ООН  Управління ООН з координації гуманітарних питань 

ДНВШ   діти, які не відвідують школу 

ООН   Організація Об’єднаних Націй  

ЮНЕСКО  Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

УВКБ ООН  Управління Верховного комісара ООН у справах біженців  

ЮНІСЕФ  Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 

ГСВ   Група Світового банку 
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Висловлення подяки 

Цей звіт, підготовлений в рамках ініціативи “Діти, які не відвідують школу”, демонструє 

результати якісного дослідження українських дітей, які не відвідують школи. Організатори 

дослідження хотіли б висловити свою глибоку вдячність Представництву Дитячого фонду 

Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні, зокрема Пілар Ленорі Робледо, 

координатору кластера “Освіта”, та Олені Сакович, керівникові проектів з питань здоров’я та 

розвитку молоді, за підтримку у проведенні дослідження, а також за цінні коментарі та 

зауваження до звіту.  

Особлива подяка експертам, які виступили в якості ключових інформантів, чиї думки і погляди 

представлені у цьому документі: 

- Громадські організації: “CEDOS”, “Кримська діаспора”, “Донбас SOS”, Партнерство 

“Кожній дитині” (Київська область), “Свої” (Київська область), “За право на життя” 

(Київська область), “Право на захист” (Дніпропетровська область), “Спільними 

зусиллями” (Дніпропетровська область), “Розвиток ініціатив” (Донецька область), 

“Слов’янське серце” (Донецька область), Чугуївська правозахисна група (Харківська 

область), “Соціолог” (Харківська область), “Станція Харків” (Харківська область), 

“Українські рубежі” (Харківська область), “Центр креативних технологій” (Луганська 

область), “СОС Дитячі містечка” (Луганська область), “Сіверський Донець” (Луганська 

область),  “Terre des Hommes” Україна (Луганська область), “Розвиток” (Закарпатська 

область), “Рука допомоги” (Закарпатська область), “Закарпаття-Донбас” (Закарпатська 

область);  

- Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Маріуполь); 

- Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

- Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації ; 

- Управління освіти і науки Луганської обласної військово-цивільної державної 

адміністрації (Сєвєродонецьк); 

- Управління освіти Маріупольської міської ради; 

- Управління освіти Сєвєродонецької міської ради; 

- Управління освіти Ужгородської міської ради; 

- Відділ освіти і науки Золочівської районної державної адміністрації )Харківська 

область); 

- Дніпропетровська обласна молодіжна рада при голові Дніпропетровської ОДА;  

- Представники Міносвіти та Мінсоцполітики.  

Крім того, ми дякуємо усім учасникам обговорень у фокус-групах – хлопчикам і дівчаткам та 

їхнім батькам, які взяли участь в дослідженні. 
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Виконавче резюме 

Мета і методологія дослідження 

Цей звіт містить результати дослідження “Діти, які не відвідують школу в Україні: Дослідження 

масштабів та виміру проблеми з рекомендаціями для подальших дій”, проведеного у січні 2016 

року GfK Україна за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні.  

Необхідність цього дослідження була обумовлена впливом на систему освіти явищ 

внутрішньої міграції населення з територій, що не контролюються українською владою (ТНКУ), 

в інші регіони країни, а також відсутністю комплексних даних про доступ дітей-переселенців 

до навчальних закладів.  

Для аналізу ситуації було проведене кабінетне дослідження законодавчої бази та наявних 

статистичних даних, а також якісне дослідження доступності освіти для дітей з числа ВПО.  

Обговорення у фокус-групах за участі внутрішньо переміщених дітей та їхніх батьків, а також 

напівструктуровані інтерв’ю з ключовими інформантами (тут і надалі – “КІ”, а саме 

представники державних структур, місцевих органів влади, НУО, партнери в рамках Кластеру 

“Освіта” та інші) були організовані для вивчення ситуації з доступом дітей-переселенців до 

навчання. Крім того, дослідники провели фокус-групи з ромськими дітьми і батьками з метою 

виявлення проблем доступу до шкіл, не пов’язаних зі статусом ВПО. 

Інструментарій дослідження (посібники з проведення ОФГ та анкета для інтерв’ювання КІ) 

розроблявся на основі Інструкцій Глобальної ініціативи “Діти, які не відвідують школу”. 

Спеціалісти GfK Ukraine доопрацювали інструментарій дослідження і передали його на 

затвердження Комісії з професійної етики Соціологічної асоціації України. 

Обмеження дослідження  

- Дослідження пропонує якісний аналіз ситуації, що надає можливість визначити основні 

тенденції проблеми. Його не слід вважати комплексним оглядом показників 

зарахування учнів і невідвідуваності шкіл в Україні: це, радше, профіль виключень. 

- Дослідження проводилося виключно на територіях, що контролюються українським 

урядом, і тому не охоплює ситуацію на ТНКУ. 

Результати дослідження 

За свідченнями опитаних ВПО та КІ, а також згідно з результатами кабінетного дослідження, 

найбільші проблеми, з якими стикнулися діти, загалом вдалося вирішити неабиякими 

зусиллями Міністерства освіти і науки України та місцевих органів влади: ВПО тепер можуть 

подавати копії основних документів, а шкільні адміністрації зобов’язані зараховувати усіх 

дітей-переселенців. Водночас, автори Звіту за результатами громадського моніторингу 

доступу тимчасових переселенців до освіти1 стверджують, що державі бракує довгострокового 

                                                           
1 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 
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бачення рішень проблем вимушених переселенців в Україні. Невирішеними залишається ще 

ціла низка проблем.  

Однією з найбільших проблем, що потребує вирішення, є травми, що їх зазнали діти під час 

перебування у зоні воєнних дій. У цих дітей виникають проблеми з адаптацією до нового місця 

та нового соціального оточення. У вчителів немає досвіду роботи з дітьми, які страждають від 

зумовлених війною психологічних травм. Тому існує необхідність організації тренінгів для 

шкільних психологів та вчителів щодо надання психологічної підтримки дітям з числа ВПО, 

насамперед тим, хто пережив чи став свідком насильства і збройного конфлікту.  

Ставлення місцевих громад до внутрішньо переміщених осіб загалом позитивне, проте 

потреба в зусиллях, спрямованих на інтеграцію ВПО у громади, поки що не зникла. Іноді у ВПО 

виникають проблеми при контактах з місцевими мешканцями. Наприклад, місцеві діти можуть 

не знати про наслідки травм, що їх зазнали “новенькі”. Далеко не всім дітям-переселенцям 

вдається відразу завести друзів у класі. Водночас, проблему комунікації з вчителями 

згадували значно частіше, ніж спілкування з дітьми. Іншими проблемами, з якими стикаються 

діти ВПО, є відмінності у рівнях викладання в місцевих школах та вдома, і погане знання 

української мови.  

На проблеми міжособистісного характеру в стосунках з вчителями і однокласниками вказали 

й діти ромської національності. У школі вони часто страждають від стигми, зумовленої їх 

етнічним походженням та фінансовим станом родини.   

Малозабезпеченість сім’ї обмежує доступ до навчання для різних вразливих категорій дітей 

(про це згадали і діти-переселенці, і ромські діти).  

Незважаючи на те, що кількість проблем, з якими змушені стикатися ВПО, дещо зменшилася, 

держава та місцеві громади повинні як і раніше докладати значних зусиль, аби допомогти ВПО 

інтегруватися на новому місці. 

“Точки переходу” 

Дослідження виявило наступні “точки переходу”2 для дітей з числа ВПО в Україні: 

- Непевність щодо повернення додому. Якщо родина планує повернутися у свою 

покинуту домівку, то це може бути причиною тривалого невідвідування школи дітьми. 

- Основні документи. Опитування з’ясувало, що деякі родини переселенців при переїзді 

залишили всі документи удома. Батькам потрібно докладати певних зусиль, щоб 

відновити ці документи, внаслідок чого дитина певний час може не ходити до школи.  

- Діти, які зазнали травми в результаті насильства. Деякі діти не ходять до школи 

через наявність психологічних травм, і батьки іноді вважають, що лише після вирішення 

цієї проблеми дитина буде знову готова повернутися до школи. 

                                                           
2 За методологією ЮНІСЕФ стосовно ДНВШ, “точка переходу” – це період життя чи ситуація, коли 

зростає ймовірність того, що дитина покине школу або не відвідуватиме навчальний заклад. 
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- Міжособистісні проблеми з вчителями та однокласниками. Діти, у яких склалися 

погані стосунки з вчителями та однокласниками, намагаються максимально скоротити 

свої візити до школи.  
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Загальна інформація та методологія дослідження  

Довідкова інформація 

За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, частка ДНВШ серед дітей молодшого шкільного віку 

в Україні напередодні збройного конфлікту (2013) становила 3%3 - достатньо невисокий 

показник у порівнянні з іншими країнами регіону. 2014 року збройне протистояння у Донецькій 

та Луганській областях України суттєво позначилося на освітній галузі. Окрім наявності дітей 

серед загиблих внаслідок конфлікту, від бойових дій постраждала інфраструктура: ворогуючі 

сторони знищували, руйнували, чи використовували школи у своїх цілях.  

Міграція населення з територій, охоплених конфліктом, в інші регіони України, також мала 

неабиякий вплив на систему освіти. Вчителі та діти шкільного віку складають чималий відсоток 

серед 1,4 мільйонів внутрішньо переміщених осіб в Україні. Найсерйозніші пошкодження 

спостерігаються в районах неподалік від непідконтрольних уряду територій (ТНКУ). Багато 

дітей перейшло у нові школи по усій країні. Узагальнених даних щодо доступу дітей-

переселенців до шкіл у цих районах наразі немає. ЮНІСЕФ реалізує Ініціативу ДНВШ в Україні 

з особливою увагою до дітей з числа ВПО та їхнього доступу до освіти4. Ситуація вимагає 

більш детального вивчення проблем ДНВШ, щоб з’ясувати, що потрібно зробити для 

підтримки шкіл та освітньої системи загалом, аби мати змогу охопити дітей, які не відвідують 

школу, і повернути їх у систему. Також отримана інформація використовуватиметься ЮНІСЕФ 

у якості вихідних (базових) даних у довгостроковому (на 2015-2016 рр.) плану моніторингу та 

оцінки в рамках проекту “Діти миру”. 

Мета та цільові групи  

Дослідження покликане надати усім зацікавленим сторонам корисну аналітичну інформацію 

про чинники, що утримують дітей (а особливо дітей з числа ВПО) поза школою, та про їхній 

вплив. 

Цільова група 

Дослідження зосереджувалося на двох основних цільових групах:  

- Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які стикнулися з проблемами доступу до освіти в 

результаті збройного конфлікту. Ця категорія дітей є основною цільовою групою 

дослідження;  

- Частка ромських дітей серед ДНВШ завжди була дуже високою, про що свідчать 

попередні дослідження5: 

                                                           
3 http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR 
4 Strategy Paper for UNICEF Ukraine Country Office on the Education Sector Response to the Crisis in 
Eastern Ukraine / Christopher Talbot, Consultant, Education in Emergencies RO CEECIS, Geneva / October 
2014 
5 http://www.errc.org/cms/upload/media/01/FB/m000001FB.pdf  

http://www.errc.org/cms/upload/media/01/FB/m000001FB.pdf
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 близько 50% ромських дітей не відвідують регулярно школу; 
 лише 20-30% ромських дітей мають базову освіту; 
 більшість ромських дітей не закінчує школу. 

Ромську спільноту було залучено до дослідження у якості “контрольної групи” – такої, що має 

інші ознаки вразливості – для визначення проблем доступу до шкіл, не пов’язаних зі статусом 

ВПО. 

Методологія  

Дослідження включало в себе наступні види діяльності і заходи: 

- Кабінетне дослідження законодавчої бази, наявних статистичних даних та досліджень 

доступу ВПО до освіти; 

- 5 фокус-груп у Дніпропетровську, Харкові, Києві, Маріуполі та Сєвєродонецьку за участі 

дітей-переселенців віком від 14 до 17 років, які постійно чи систематично не відвідують 

школу (за виключенням тих, хто закінчив 9 класів середньої школи і припинив 

навчання);  

- 5 фокус-груп у Дніпропетровську, Харкові, Києві, Маріуполі та Сєвєродонецьку за участі 

батьків з числа ВПО, чиї діти шкільного віку постійно чи систематично пропускають 

школу; 

- 1 фокус-група в Ужгороді за участі ромських дітей віком від 14 до 17 років з досвідом 

постійного чи систематичного невідвідування школи (за виключенням тих, хто закінчив 

9 класів середньої школи і припинив навчання). Ужгород було обрано для опитування 

контрольної групи, оскільки більша частина ромської спільноти України мешкає саме в 

Закарпатській області (14 тис. осіб за даними Всеукраїнського перепису населення 

2001 року, та понад 100 тис. осіб за оціночними даними6); 

- 1 фокус-група в Ужгороді з батьками ромської національності, чиї діти мають досвід 

постійного чи систематичного невідвідування школи;  

- 34 напівструктурованих інтерв’ю з КІ в Дніпропетровській, Харківській, Київській, 

Донецькій, Луганській та Закарпатській областях. Респонденти обиралися з числа 

співробітників громадських організацій, які працюють з ВПО та ромським населенням, 

а також з представників освітніх організацій, місцевих управлінь і відділів освіти, 

Міносвіти та Мінсоцполітики. 

Польовий етап дослідження було завершено протягом січня 2016 року.  

Склад учасників ОФГ 

Віковий склад: 

 Діти віком 14-17 років; 

 Вікових обмежень для батьків / піклувальників не було, оскільки ми передбачали 

можливу участь бабусь і дідусів чи інших осіб старшого віку, які піклуються про дитину. 

                                                           
6 http://www.irf.ua/knowledgebase/news/osvita_romiv_virvatisya_iz_zamknenogo_kola/  

http://www.irf.ua/knowledgebase/news/osvita_romiv_virvatisya_iz_zamknenogo_kola/
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Таким чином, в ОФГ загалом взяло участь 50 учасників (з них 31 учасник віком до 40 

років, і 19 учасників у віці 40 років і старше). 

Ґендерний склад: 

 З 52 дітей, які взяли участь у фокус-групах, налічувалося 24 хлопці  та 28 дівчат. 

 Ґендерних квот для батьків також не встановлювалося. На фокус-групи ми 

запрошували осіб, які зазвичай піклуються про дитину, і таких виявилося 13 чоловіків і 

39 жінок. 

Зайнятість батьків з числа ВПО: 

 Серед батьків-учасників ОФГ було 22 особи з повною чи неповною зайнятістю, 2 

домогосподарки, 3 жінки у декретній відпустці, і ще 14 непрацюючих. Що стосується 

ромських батьків, то з них лише одна особа мала повноцінну роботу, решта 7 мали 

неповну зайнятість.  

Відбір КІ  

У кожній області, де проводилося дослідження, відбиралися наступні категорії КІ: 

 Представники НУО, що працюють в галузі освіти; 

 Представники НУО, що працюють з ВПО та/або ромським населенням у регіоні чи 

населеному пункті; 

 Місцеві управління / відділи освіти; 

 Центри соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді;  

 Партнери ЮНІСЕФ в рамках Кластеру “Освіта”. 

Крім того, були проведені інтерв’ю з КІ на національному рівні: 

 Представники Міносвіти; 

 Представники Мінсоцполітики; 

 Представники НУО, що працюють з вимушеними переселенцями на національному 

рівні. 

Залучення Ключових інформантів здійснювалося за допомогою методу “снігова куля”: кожний 

первинний респондент давав контактні дані інших осіб, яких можна було б запросити у якості 

наступного КІ. 

Інструментарій 

Інструментарій дослідження (посібники з проведення ОФГ та анкета для інтерв’ювання КІ) 

розроблявся на основі Інструкцій Глобальної ініціативи “Діти, які не відвідують школу” (Global 

Out-of-School Children Initiative). Ця партнерська ініціатива ЮНІСЕФ та Інституту статистики 

ЮНЕСКО була започаткована 2010 року з метою досягнення помітного і сталого зменшення 

кількості дітей, які не відвідують школу. Ініціатива заручилася підтримкою Глобального 

партнерства за освіту та розуміння дитячої праці – міжвідомчого дослідницького проекту 

Міжнародної організації праці, ЮНІСЕФ та Світового банку. Ініціатива “Діти, які не відвідують 
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школу” підтримує країни у їхніх дослідженнях та аналізі становища дітей, які не ходять до 

школи чи ризикують кинути навчання, пропонуючи інноваційні статистичні методи для 

розробки комплексних профілів “виключених” дітей, поєднання цих профілів з бар’єрами, що 

призводять до виключення, та формулювання, просування і впровадження раціональної й 

дієвої політики запобігання таким виключенням, що часто застосовує багатовідомчі підходи7. 

Спеціалісти GfK Ukraine доопрацювали інструментарій дослідження і передали його на 

затвердження Комісії з професійної етики Соціологічної асоціації України.  

Обмеження дослідження  

- Дослідження пропонує якісний аналіз ситуації, що надає можливість визначити основні 

тенденції проблеми. Його не слід вважати комплексним оглядом показників 

зарахування учнів і невідвідуваності шкіл в Україні: це, радше, профіль виключень. 

- Дослідження проводилося виключно на територіях, що контролюються українським 

урядом, і тому не охоплює ситуацію на ТНКУ. 

 

  

                                                           
7 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oosci-operational-manual.pdf  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oosci-operational-manual.pdf
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Результати кабінетного дослідження проблем доступу дітей з числа 

ВПО до середньої освіти 

Профіль ДНВШ в Україні 

Початкова школа 

За даними звіту американського аналітичного центру Education Policy and Data Center (EPDC) 

за 2014 рік8, 27% дітей в Україні, які досягли формального віку початку навчання у школі (6-9 

років), не відвідували навчальних закладів. Приблизно 29% хлопчиків і 24% дівчаток 

молодшого шкільного віку залишалися поза школою. У цій віковій групі в Україні найбільші 

відмінності спостерігаються між дітьми, які мешкають у містах та у сільській місцевості: частка 

ДНВШ у містах сягає 29%, у той час, як у селах відсоток цих дітей становить 23%.   

Аналізуючи ці дані, варто враховувати той факт, що “офіційним” (але не обов’язковим) віком 

вступу до школи є 6 років: в залежності від рішення батьків щодо готовності дитини до 

навчання вона може піти у перший клас як в 6, так і в 7 років. Так само до цього віку дитина 

може відвідувати (чи не відвідувати) дитячий садок або дошкільні групи. Пізній вступ є доволі 

поширеним в Україні, проте це ніяк не впливає на загальну ситуацію; більше того, це не можна 

вважати “точкою переходу”, у якій дитина втрачає можливості для вступу до школи (за даними 

регіонального аналізу ЮНЕСКО, станом на 2008 рік 98% дітей відповідного віку в Україні були 

зараховані в молодшу школу9). 

Рис. 1. Частка ДНВШ молодшого шкільного віку 

 

чол.    жін.                           місто       село    найзаможніший найбідніший      всього 

                                                                                 квінтиль               квінтиль 

                                                           
8 http://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Ukraine.pdf  
9 http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/191765e.pdf 

http://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Ukraine.pdf
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Середня школа 

За даними звіту EPDC за 2014 рік10, майже всі діти середнього і старшого шкільного віку (10-

16 років) відвідували школу. Станом на 2014 рік, частка дівчат і хлопців відповідного віку, які 

залишалися поза школою, становила, відповідно 0% та 1%. 

Рис. 2. Частка ДНВШ середнього і старшого шкільного віку 

 

     чол.    жін.                         місто       село    найзаможніший найбідніший      всього 

                                                                                     квінтиль               квінтиль 

 

Діти з числа ВПО  

Окрім деяких документів партнерів у галузі освіти (моніторингові звіти організацій “Save the 

Children”, REACH та ОБСЄ) та кількох розрізнених оцінок, даних про внутрішньо переміщених 

дітей, які не відвідують школи, практично немає. За свідченнями КІ, частка ДНВШ серед дітей 

з числа ВПО не відрізняється від показника загального дитячого населення України. Крім того, 

в контексті невідвідування школи між дітьми-переселенцями та дитячим населенням в цілому 

не було виявлено жодних відмінностей з точки зору віку, статі та інших соціально-

демографічних характеристик. КІ зазначили, що частка ДНВШ дещо вища серед тих дітей з 

числа ВПО, які належать до кількох груп ризику щодо невідвідування школи (це ж стосується 

і загального населення: йдеться, зокрема, про сім’ї, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, сім’ї, де зловживають алкоголем і наркотиками, малозабезпечені родини, діти з 

інвалідністю тощо). Втім, ці висновки стосуються виключно ТКУ; цілком можливо, що кількість 

ДНВШ на непідконтрольних уряду територіях є іншою.  

                                                           
10 http://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Ukraine.pdf  

http://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Ukraine.pdf
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Правові та організаційні норми, що регулюють доступ до освіти  

Реалізація задекларованих заходів у контексті підтримки та надання допомоги ВПО викликає 

чимало запитань і неабияке занепокоєння. 

Питання доступу до освіти в Україні регулюються низкою нормативно-правових документів, а 

саме:   

 Конституція України; 

 Закон України “Про освіту”; 

 Закон України “Про загальну середню освіту”; 

 Закон України “Про охорону дитинства”. 

Крім того, в Україні діє низка нормативно-правових актів, що забезпечують права і свободи 

ВПО в галузі освіти: 

 Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України; 

 Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”11. 

Ці нормативно-правові акти забезпечують рівний доступ до освіти усім категоріям населення 

загалом та дітям з числа ВПО – зокрема. Проте, як показало розслідування інформагенції 

FORUM12, жодний вищий державний орган не опікується проблемою влаштування дітей-

переселенців у школи та дитячі садки; як наслідок, в Україні немає спеціалізованої державної 

програми, спрямованої на вирішення проблеми доступу дітей-ВПО до освіти. За результатами 

звернень авторів зазначеного дослідження вдалося з’ясувати, що: 

 В підпорядкуванні Мінсоцполітики немає шкіл та дитсадків, тому це відомство не бере 

участі у врегулюванні зазначеної проблеми. 

 Міносвіти безпосередньо не займається переселенцями, а делегує відповідні 

повноваження обласним, районним та місцевим органам освіти (лист Міносвіти від 

24.03.2014 №1 9-171). Народний депутат України Віталіна Дзоз прокоментувала 

ситуацію, що склалася: “Питання влаштування дітей-біженців з південно-східних 

областей України в школи та дитячі садочки сьогодні повністю покладається на плечі 

батьків та керівництва місцевих управлінь освіти. Кожна область вирішує проблеми з 

розподілом цих дітей в школи та дитсадки самостійно. Централізованого плану дій в 

країні, на жаль, не існує”. Відтак навчальним закладам бракує коштів на утримання 

додаткових учнів; відчувається нестача навчальних матеріалів для забезпечення 

нормального навчального процесу. 

 Ще однією проблемою є нерівномірність розселення ВПО територією країни. За даними 

УВКБ ООН та Мінсоцполітики, у порівнянні з іншими регіонами у Харківській, 

Дніпропетровській та Запорізькій областях наразі перебуває непропорційно велика 

кількість внутрішньо переміщених осіб. 

                                                           
11 Детальніше про ці документи див. Додаток 2. 
12 http://for-ua.com/article/1048524 
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Крім того, не думку авторів Звіту за результатами громадського моніторингу доступу 

тимчасових переселенців до освіти, що реалізувався силами коаліції громадських організацій 

за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” (тут і надалі – Громадський моніторинг), 

державі бракує довгострокового бачення рішень проблем вимушених переселенців в Україні. 

На національному рівні наразі не існує механізмів компенсації навантаження на освітню, 

медичну і соціальну інфраструктуру приймаючих громад13. 

Для забезпечення належного доступу дітей-переселенців до освіти, активісти закликають 

розробити та прийняти національну програму допомоги спеціально для дітей з числа ВПО14. 

Автори Громадського моніторингу рекомендують Міносвіти розробити Стратегію “Мобілізація 

ресурсів для забезпечення дітей ВПО доступом до якісної освіти до 2010 року”, в якій 

визначити головні напрямки організаційно-правової, навчально-методичної та інформаційно-

виховної діяльності закладів дошкільної та шкільної освіти, наукових інститутів, громадських 

організацій15.  

Тенденції у сфері доступу дітей з числа ВПО до освіти  

Доступ до освіти загалом забезпечується; жодних повідомлень про порушення прав дітей-

переселенців на освіту отримано не було. 

У своїй доповіді для Генеральної Асамблеї ООН пан Чалокі Бейані, Спеціальний доповідач з 

питань прав людини ВПО, зазначає, що внутрішньо переміщені діти мають доступ до освіти. 

Більшість дітей шкільного віку з числа ВПО отримали можливість продовжувати навчання у 

місцевих школах з початку навчального року після отримання тимчасової реєстрації. 

Спеціальний доповідач вважає, що швидке задоволення освітніх потреб дітей ВПО і заходи, 

покликані допомогти їм не відстати від навчальної програми – це значне і важливе 

досягнення16.  

Висновки оцінки ООН у багатьох аспектах співпадають з результатами Громадського 

моніторингу, що проводився в січні-серпні 2015 року17. Моніторинг охоплював 9 областей 

України – Луганську, Запорізьку, Херсонську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Одеську, 

Київську та Волинську – а також м. Київ. Правозахисники, які займалися моніторингом, не 

виявили випадків порушення прав дітей з числа ВПО на освіту. Навпаки, активісти відзначають 

тенденцію “позитивної дискримінації” переселенців, які отримували певні додаткові переваги 

у порівнянні з іншими категоріями дітей18.  

                                                           
13 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 
14 Там же 
15 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 
16 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.D
OCX 
17 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 
18 Там же 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.DOCX
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.DOCX
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Міносвіти та місцеві органи влади вжили неабияких зусиль для вирішення проблеми доступу 

дітей з числа ВПО до освіти  

За даними Громадського моніторингу, починаючи з весни 2014 року був ефективно 

відпрацьований весь необхідний нормативно-управлінський алгоритм реагування на ситуацію 

із забезпеченням прав дітей ВПО на освіту. Зокрема, Міносвіти започаткувало процес 

методичного забезпечення діяльності закладів дошкільної та шкільної освіти. Міністерство 

підготувало і розіслало понад 40 наказів і листів організаційного та методичного характеру в 

регіональні органи управління освіти. Дослідження показало, що незважаючи на поточні 

проблеми недостатнього фінансування закладів дошкільної та шкільної освіти, питання 

включення дітей з сімей ВПО дошкільного та шкільного віку в навчально-виховний процес 

вирішувалися оперативно, без будь-яких бюрократичних чи інших перешкод. 

Міносвіти звернулося з листом до органів освіти та керівників дошкільних навчальних 

закладів з проханням здійснювати прийом дітей у дошкільні заклади без попередньої 

електронної реєстрації. А в разі відсутності обов’язкових для зарахування документів – 

наприклад, свідоцтва про народження – сприяти батькам в его подальшому відновленні 

в установленому законодавством порядку.  

Водночас в Міносвіти пояснили, що умови вступу до школи залежать від її типу та форми 

власності. Згідно з Положеннями про загальноосвітні навчальні заклади, зарахування 

учнів у всі класи комунальних шкіл I-III ступеню здійснюється без проведення конкурсу і, 

як правило, відповідно до території обслуговування (усі діти “приписуються” до шкіл 

неподалік від місця їх проживання). Переведення у спеціалізовану школу з поглибленим 

вивченням певних предметів, гімназію, ліцей чи колегіум державної та комунальної форм 

власності здійснюється на конкурсних засадах відповідно до наказу Міносвіти. У цьому 

випадку перевірка рівня знань дитини допускається19. 

 

Ставлення місцевих громад загалом позитивні, проте заходи з інтеграції ВПО у громади 

усе ще вимагають певних зусиль  

Результати Громадського моніторингу свідчать, що ставлення місцевих громад до ВПО є 

загалом позитивним. Проведені інтерв'ю з представниками шкільної громадськості 

місцевих громад не виявили випадків негативного ставлення до ВПО на основі 

політичних розбіжностей. Навпаки, результати моніторингу неодноразово вказують на 

приклади толерантного ставлення з боку вчителів та батьків і їх готовність допомогти 

переселенцям20.  

Крім того, результати моніторингу (в першу чергу в центральній і західній Україні) не 

виявили проблем у стосунках ВПО та місцевих мешканців через різні мовні уподобання. 

З одного боку, діти з числа ВПО (включаючи дітей з Криму) адаптовані до української 

                                                           
19 http://for-ua.com/article/1048524  
20 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 
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мови і швидко переходять на її використання у процесі навчання. З іншого боку 

відзначається гнучкий і толерантний підхід з боку вчителів21.  

ОФГ та інтерв’ю з ключовими інформантами підтвердили, що ставлення місцевих громад 

до ВПО здебільшого позитивне. Водночас учасники ОФГ та КІ згадали, що переселенці 

іноді стикаються з проблемами у спілкуванні з місцевими мешканцями.  

Дефіцит вільних місць у дитсадках залишається нагальною проблемою для всієї України, 

що перетворює питання зарахування дітей ВПО у дошкільні заклади на справжній 

виклик. 

Відтак для забезпечення адекватного доступу усіх внутрішньо переміщених дітей до 

якісної освіти існує потреба в продовженні моніторингу цієї ситуації . 

Причини невідвідування шкіл дітьми з числа ВПО 

Проблеми, що обмежують доступ дітей-переселенців до школи, неодноразово 

описувалися у різних публікаціях. Нижче наводимо найпоширеніші з них: 

 

Малозабезпеченість ВПО 

Однією з причин того, чому діти-переселенці не відвідують школу, є низький рівень 

доходів переміщених сімей. За даними Державної служби статистики України, рівень 

безробіття в країні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, сягнув 

у жовтні 2015 року 9%22. Рівень безробіття серед внутрішньо переміщених осіб ще 

вищий. Офіційні дані свідчать, що станом на грудень 2015 року центри зайнятості надали 

допомогу з питань працевлаштування лише 17 тис. з більш мільйона вимушених 

переселенців23.  

Численні дослідження вказують, що більшість ВПО стикаються з фінансовими 

труднощами.  

Гостра нестача коштів є одним з чинників, що зумовлює невідвідування школи дитиною 

(чи дітьми) з того чи іншого домогосподарства. Кошти на школу та інші споріднені 

витрати (транспорт, шкільна форма, канцелярія і приладдя, підручники та інші навчальні 

матеріали) для родин переселенців нерідко виявляються зависокими. 

Певною мірою цю проблему допомагають вирішувати місцеві громади. Наприклад, у 

школах Рубіжного (Луганська область) діє ініціатива “Збери портфель другу”; українці 

допомагають дітям з ТНКУ24. 

Крім того, міжнародні, громадські та волонтерські організації, включаючи ЮНІСЕФ та 

Міжнародний фонд “Відродження” доправляють дітям освітні набори. 

                                                           
21 Там же 
22 http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350794 
23 http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=351058 
24 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 
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Непевність щодо кінцевого пункту призначення 

Ще одна причина того, чому батьки не поспішають відправляти дітей у школу, полягає у 

їхніх сподівання невдовзі повернутися додому25. 

Проблемою для дитячих садків та шкіл залишається постійне переміщення 

переселенців, які повертаються додому у разі стабілізації воєнної ситуації і приїжджають 

знову, часто не повідомляючи про це органи освіти і навчальні заклади, де оформлені 

їхні діти. Це досить серйозно ускладнює планування та надання належної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам26. 

 

Психосоціальна травма 

Автори Громадського моніторингу відзначають психосоціальні проблеми, пов'язані з 

руйнуванням колишнього звичного способу життя в рідному місті, раптовим розривом 

соціальних зв'язків зі своїми родичами, друзями, невизначеністю майбутнього, 

занепокоєнням за рідних27. Ці проблеми створюють труднощі з адаптацією до нового 

місця та до нового колективу. 

Співробітники НУО “Станція Харків” розповіли, що однією з головних причин 

невідвідування дітьми шкіл є страх, що є одним з наслідків пережитих бомбардувань28.   

ЮНІСЕФ заявляє, що конфлікт на сході України глибоко позначився на житті 580 тис. 

дітей, які живуть на непідконтрольних українському уряду територіях та в районах 

вздовж лінії розмежування. З них 200 тисяч – або кожна третя дитина – потребують 

психосоціальної підтримки. “Два роки насильства, обстрілів та страху залишили 

незгладимий слід у тисяч дітей зі східної України”, розповідає Джованна Барберис, 

Представник ЮНІСЕФ в Україні. “Оскільки конфлікт триває, нам слід негайно отримати 

доступ до цих дітей, аби задовольнити їхні фізичні та психологічні потреби”29. 

 

Тиск на і без того перевантажені школи 

Найбільше навантаження через наплив дітей ВПО відчувають навчальні установи великих 

міст (Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Києва)30.  

У поодиноких випадках дітям відмовляють у прийомі до школи через можливе порушення 

вимог безпеки та охорони здоров’я внаслідок понаднормового збільшення кількості учнів у 

приміщеннях. Школам бракує ресурсів для організації безкоштовного харчування та підвозу 

                                                           
25 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.D
OCX 
26 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 
27 там же 
28 Дети вне школы: попытка пилотного исследования / Станция Харьков –  надано UNICEF 
29 http://www.unicef.org/ceecis/28678.html  
30 http://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2015-8 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.DOCX
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.DOCX
http://www.unicef.org/ceecis/28678.html
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дітей до навчальних закладів у районах31. Усі ці чинники створюють додаткове навантаження 

на місцеві бюджети, а відповідне державне фінансування для навчальних закладів не 

виділяється.  

 

Пошкодження освітньої інфраструктури в Донецькій та Луганській областях  

Міністерство освіти й науки заявляє про ушкодження 280 навчальних закладів Донецької й 

Луганської областей під час проведення антитерористичної операції станом на 14.10.2015. В 

серпні 2014 року голова Донецького обласного управління освіти Юрій Соловйов повідомив, 

що в Донецькій області ушкоджено 168 навчальних закладів із 1 093 (у т.ч. 97 шкіл). На 

Луганщині було ушкоджено 112 закладів освіти32. 

За даними Кластеру “Освіта” (сукупна оцінка ЮНІСЕФ, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 

REACH, “Human Rights Watch”; дані моніторингових візитів партнерів в рамках Кластеру, 

публікації у ЗМІ, дані Глобальної коаліції на захист освітніх установ від нападів), на Донеччині 

та Луганщині було пошкоджено 218 шкіл. Внутрішні документи ЮНІСЕФ містять інформацію 

про деякі населені пункти, де школи не відновили своєї роботи через структурні пошкодження 

(Додаток 1)33. 

Діти в населених пунктах, розташованих на лінії фронту, чи у наближених до лінії зіткнень 

громадах не ходять на уроки з міркувань безпеки: вони не можуть безпечно дістатися до своєї 

школи34. 

Деякі школи у зоні військових операцій та на територіях, де ще донедавна велися воєнні дії, 
стали небезпечними для життя та здоров'я дітей. Їм загрожують не тільки близькість воєнних 
дій, небезпека влучення в школу снарядів, а й можливість знаходження вибухових речовин 
поблизу школи на визволених територіях. Нестача інформації про небезпеку мін і вибухових 
предметів ставить під загрозу життя дітей та їхніх батьків. З метою створення безпечного 
середовища для дітей, ЮНІСЕФ спільно з Міносвіти і Державною службою з надзвичайних 
ситуацій розробив антимінну кампанію. Мультфільми, інформаційні плакати і брошури, що 
розповідають про вибухонебезпечні предмети, розповсюджуються в школах і серед дорослих 
на сході України35. 

Статистичні дані щодо ДНВШ серед ВПО 

Відсутність точних і надійних даних щодо кількості постраждалих внаслідок конфлікту 

(загиблих, поранених чи переміщених), а особливо інформації про тих, хто залишив охоплені 

конфліктом території і виїхав в інші частини України – це одна з найбільших проблем, що 

заважає поліпшити становище вимушених переселенців. Як зазначається у веденому звіті 

“Оцінка відновлення та розбудови миру” (RPA) для східної України, підготовленому ЄС, ООН 

та ГСБ, станом на березень 2015 року конфлікт безпосередньо вплинув на життя щонайменше 

                                                           
31 там же 
32 http://ukranews.com/news/132806.---.ru 
33 Щотижневі звіти, що надавалися ЮНІСЕФ для аналізу 
34 http://ukr.lb.ua/news/2014/11/24/287031_pereselennoe_obrazovanie.html 
35 http://gazeta.zn.ua/socium/dzhovanna-barberis-v-voennyh-konfliktah-samuyu-vysokuyu-cenu-platyat-deti-
_.html 

http://gazeta.zn.ua/socium/dzhovanna-barberis-v-voennyh-konfliktah-samuyu-vysokuyu-cenu-platyat-deti-_.html
http://gazeta.zn.ua/socium/dzhovanna-barberis-v-voennyh-konfliktah-samuyu-vysokuyu-cenu-platyat-deti-_.html
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3,9 мільйонів осіб; повідомляють про 7 000 загиблих та близько 18 000 поранених. Близько 

640 тис. мешканців Донбасу виїхали в інші країни36. 

За даними Мінсоцполітики, станом на 30.12.2015 р. в країні було зареєстровано 1 678 587 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі 212 706 дітей. Це особи, які залишили ТНКУ 

та зону АТО. У міністерстві визнають, що реальна кількість ВПО може бути вищою, адже 

чимало переселенців не стають на облік37. Неспроможність встановити точну кількість ВПО 

унеможливлює визначення кількості дітей-переселенців, які повинні відвідувати школу, але не 

роблять цього з різних причин.  

Ризик залучення дітей, які мешкають на територіях, постраждалих внаслідок 

конфлікту, та дітей-ВПО до торгівлі людьми  

Збройний конфлікт на сході України загострив проблему торгівлі людьми. Згідно з даними 

Щорічної доповіді Держдепартаменту США про торгівлю людьми у світі за 2015 рік38, у зонах 

збройного конфлікту чиняться наступні злочини у відношенні до жінок і дівчат:   

- Викрадення жінок і дівчат з уражених конфліктом територій з метою продажу для 

сексуальної та трудової експлуатації;  

- За деякими повідомленнями, російсько-сепаратистські сили, що воюють на сході 

України в Луганській та Донецькій областях, залучали неповнолітніх у якості солдатів 

та інформаторів, а також використовували їх як “живий щит”;  

- Самопроголошений ватажок сепаратистів Олександр Захарченко (Донецька область) 

заявив, що у його підрозділах воюють 14-річні юнаки. ЗМІ також повідомляють про 

десятки випадків використання дітей у конфлікті російсько-сепаратистськими силами;  

- Хоча уряд України забороняє залучати осіб віком молодше 18 років до участі в 

збройних конфліктах, ЗМІ інформують про поодинокі випадки, коли до лав українських 

добровольчих підрозділів, що не перебували під прямим контролем держави, вступали  

16-річні хлопці. 

 

  

                                                           
36 http://www.refworld.org/pdfid/55a4b76c4.pdf  
37 Доповідь Спеціального доповідача з питань прав людини ВПО Чалоки Бейані 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.D
OCX 
38 http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htm  

http://www.refworld.org/pdfid/55a4b76c4.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.DOCX
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_34_Add_3_RUS.DOCX
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htm
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Результати ОФГ та інтерв’ю з КІ 

Загальне ставлення до шкіл та освіти 

На думку більшості учасників (як батьків, так і дітей), школа – це обов’язковий етап навчання 

людини. Школу сприймають як одну із соціальних норм: потрібно обов’язково закінчити 9 

класів, а відвідування старших класів (10 та 11) залежить від бажання дітей та батьків. 

Головні причини відвідування школи: 

- Отримання базової освіти для продовження навчання у виші чи влаштування на 

роботу: 

“Діти отримують базову освіту в школі, адже батьки не завжди можуть усе 

пояснити дитині” (діти, Сєвєродонецьк); 

- Соціалізація, навички спілкування та соціальні навички життя без батьків: 

“У школі людина вчиться спілкуватися з ровесниками і готується стати 

дорослою. Тут немає батьків, які дозволятимуть вам робити все, що 

заманеться” (діти, Сєвєродонецьк); 

“Він уже починає обдумувати свої рішення самостійно. Вдома він звик робити 

те, що йому скажуть батьки, однак у школі він починає розуміти, що і як 

потрібно робити без підказок батьків” (батьки, Маріуполь); 

“Завжди хочеться розслабитися. Проте суть школи – підтримувати 

дисципліну. Тобто сьогодні не можна піти кудись погуляти, тому що ти 

знаєш: завтра до школи” (діти, Дніпропетровськ). 

- Можливість виявити дитячі таланти та здібності. 

Учасники погоджуються, що держава повинна контролювати та забезпечувати навчання і 

відвідуваність. Усі діти шкільного віку повинні отримати середню освіту, і для цього потрібна 

добре скоординована система. Крім того, забезпечення дружнього, сприятливого шкільного 

середовища стимулюватиме дітей ходити до школи (цікаві навчальні програми та підручники 

для учнів, висока зарплатня для вчителів з метою підвищення мотивації).  

Альтернативні методи, як-от дистанційне навчання чи навчання на дому вимагає дисципліни 

та самомотивації від тих, хто поки що не досяг певного рівня розвитку когнітивних здібностей. 

Ці підходи вважаються більш “складним” способом здобуття освіти:  

“Дитина навчається у такий спосіб уже майже два роки. І це нормально. Це 

вимагає дисципліни. А дисципліна важлива як для дитини, так і для її батьків. 

Наприклад, у мене з дисципліною не дуже – я б такого не витримала” (батьки, 

Київ).  

Батьки з числа ВПО навели кілька позитивних прикладів дистанційного навчання та здобуття 

освіти на дому (особливо серед тих, хто залишився у своїх домівках), однак жоден з них не 

погодився б на таку освіту.   
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Проблеми доступу до освіти і навчання  

Ґендерний та етнічний вимір зарахування у школу 

За свідченнями учасників ОФГ та ключових інформантів, на існування певних проблем з 

навчанням та відвідуванням школи стать дітей-переселенців не впливає. Натомість, на думку 

КІ, відвідування шкіл значною мірою залежить від фінансового стану їхніх родин та існування 

певних можливостей (робота, житло, можливість контролювати дітей), а не від особистих 

характеристик дитини (зокрема, її віку чи статі): 

“Таких характеристик [через які дитина не ходить до школи] не існує: все 

залежить від її батьків та їхніх рішень” (КІ, НУО, Дніпропетровськ). 

Що стосується дітей ромської національності, що обмежене відвідування школи 

обумовлюється етнічними традиціями. Наприклад, члени ромської спільноти нерідко 

одружуються і народжують дітей уже в 13-14 років. Багато дівчат у цьому віці уже вагітні, тому 

вони залишають школу, не маючи ні можливостей, ані бажання продовжувати навчатися у 

майбутньому.  

“Починаючи з 6-7 класу дівчата ходять на уроки вже вагітними” (КІ, місцева 

адміністрація, Ужгород).  

Ромські хлопці також часто покидають школу у 13-14 років. Причина та ж: вони одружуються, 

їхні дружини вагітніють, і їм потрібно йти працювати, аби підтримати свою нову сім’ю. 

Наприклад, як розповів КІ з Мукачево, у перший клас окремо узятої школи може прийти до 30 

дітей-ромів, однак вже у 8 класі до школи продовжує ходити буквально 5-6 дітей (КІ, НУО, 

Мукачево): решта змушена кидати навчання, щоб працювати чи піклуватися про власну сім’ю.  

 

Проблеми доступу адміністративного характеру  

Ключові інформанти та учасники ОФГ зазначили, що найбільші проблеми з доступом до 

середньої освіти для дітей-переселенців виникли в 2014-2015 навчальному році, а уже 

протягом наступного навчального року їх вдалося вирішити. Аналогічні висновки можна 

зробити й за результатами кабінетного аналізу (див. розділ, присвячений результатам 

кабінетного дослідження). 

Дійсно, проблеми з доступом до шкільної освіти для дітей з числа ВПО виникали на самому 

початку конфлікту – протягом кількох перших місяців, коли ВПО почали масово виїжджати з 

Донбасу та Криму. Для цього існує кілька пояснень: 

- Втрата документів:  

“Нашу квартиру розбили, коли ми виїжджали, тому ми не захопили з собою 

ніяких документів. Без медичної довідки нам усюди відмовляли. І лише через 

півроку, ціною неабияких зусиль, нам вдалося влаштувати дитину до школи. 

Мені довелося повернутися в Луганськ [щоб зібрати потрібні документи]” 

(батьки, Київ). 
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- Недійсне Свідоцтво про базову загальну середню освіту, видане так званими “ДНР” чи 

“ЛНР”, внаслідок чого дітям доводилося повторно складати іспити для вступу до нової 

школи:  

“Дитина навчалася дев’ять років, і після закінчення 9-го класу в Луганську 

отримала всі необхідні документи. І після цього виникає проблема: з цим 

свідоцтвом її нікуди не приймають. …Хлопцеві довелося майже півроку 

складати іспити та проходити тести з усіх предметів” (діти, Сєвєродонецьк) 

- Брак вільних місць у школах:  

“Класи були переповнені. Нас нікуди не хотіли приймати, поки ми не 

звернулися до відділу освіти. Це були нескінченні сварки і скандали” (батьки, 

Київ). 

Як уже зазначалося, ці проблеми існували протягом 2014-2015 навчального року, і деякі діти 

внаслідок конфлікту втратили кілька місяців навчання. На сьогодні, як повідомляють учасники 

ОФГ та КІ, усі проблеми доступу дітей з числа ВПО до школи було усунено, насамперед 

зусиллями Міносвіти та місцевих адміністрацій. Усі школи зобов’язані зараховувати дітей-

переселенців навіть за відсутності необхідних документів. Якщо дитина не має якихось 

паперів, то проблема вирішується шляхом направлення запиту до школи на непідконтрольній 

території; крім того, школи приймають електронні чи фотокопії документів:  

“Ми зробили запит: знайомі порадили надіслати електронну версію 

документів. Відповідь ми врешті-решт отримали, проте з тритижневою 

затримкою (батьки, Дніпропетровськ);  

“Свідоцтво про середню освіту, що видається після закінчення 9-го класу, 

залишилося у старій школі. Тому в мене були певні проблеми. Але їх було 

вирішено, коли я отримав поштою фотокопію свого диплому” (діти, 

Дніпропетровськ). 

Деякі вимушені переселенці, які планували повернутися додому, не ставили своїх дітей на 

облік у школах місцевих громад, тому діти також втратили по кілька місяців навчання. На 

момент збору первинних даних більшість ВПО, які мали намір повернутися додому, так і 

вчинили, або ж почали інтегруватися у нові громади.  

“Чимало з тих, хто приїхав ще в 2014 році, не сподівалися, що це триватиме 

так довго. Діти просто не хотіли йти до школи, адже вважали, що через 

місяць-два усе закінчиться” (діти, Дніпропетровськ);  

“…один хлопчина втратив цілий рік – він просто не ходив до школи. Час 

втрачався, тому що батьки сподівалися повернутися додому. Вони просто не 

хотіли створювати дитині зайві незручності. А тепер він почав відвідувати 

школу – як годиться, з 1 вересня” (батьки, Харків).  

“…Вони (ВПО) розплющили очі й усвідомили, що потрібно якось 

влаштовувати своє життя на новому місці” (КІ, національний рівень). 
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Як повідомили КІ, Міносвіти та його регіональні підрозділи здійснюють нагляд над питаннями 

доступу ВПО до середньої освіти. Усі діти-переселенці, які стають на облік ВПО, також 

реєструються в місцевих школах: 

“Потреби у будь-якому сприянні немає. Якщо батьки звертаються у школу, 

їхню дитину зараховують” (КІ, НУО, Київ).  

Проблема невідвідування школи актуальна для тих, хто став на облік в якості ВПО, а потім 

повернувся до своєї домівки. Ці особи мають реєстрацію ВПО для одержання соціальних 

виплат, проте, оскільки вони мешкають на ТНКУ, то відвідування шкіл більше не належить до 

сфери компетенції Міносвіти. Про цю проблему говорили здебільшого ключові інформанти з 

Маріуполя та Сєвєродонецька, адже ці населені пункти знаходяться неподалік від 

непідконтрольних територій, і жителі ТНКУ без особливих труднощів приїжджають до них для 

реєстрації та отримання соціальних виплат:  

“Маємо 3 тисячі зареєстрованих осіб, однак школу відвідує лише 1049. Де ще 

2 тисячі? …Так, стали на облік, але тут не живуть” (КІ, місцева адміністрація, 

Сєвєродонецьк).  

“Наразі немає єдиної бази даних з кількістю тих, хто переїхав. Підрахувати 

тих, хто не відвідує школу, просто неможливо …” (КІ, НУО, Київ).   

Крім того, учасники з Маріуполя згадали, що діти, які свого часу мешкали в мікрорайоні 

Східний, не ходили до школи протягом кількох тижнів у січні 2015 року після обстрілу з боку 

сепаратистів. В результаті було пошкоджено декілька навчальних закладів.  

Результати ОФГ та оцінки, надані КІ, дозволяють стверджувати, що ситуація з доступом до 

освіти серед дітей-переселенців регулюється значно краще у порівнянні з ситуацією ромських 

дітей: останні стикаються з певними проблемами доступу, оскільки не всі школи готові 

приймати їх. Батьки звинувачують адміністрації школи в негативному ставленні:  

“Це дуже проблематично, повірте. Заради експерименту – ходіть зі мною і 

побачите, як це відбувається. Вони просто виставляють вас за двері зі 

словами, що немає місць” (батьки, Ужгород).  

У ході подальшої дискусії з’ясувалося, що школи відмовляють ромським дітям не стільки через 

негативне ставлення, скільки через відсутність необхідних документів. Представники ромської 

спільноти часто не реєструють своїх дітей після народження, не роблять щеплень і таке інше. 

Як наслідок, школи просто не зараховують дітей без документів:  

“Моя дитина взагалі не ходить до школи. У мене немає паспорту, а у нього – 

свідоцтва про народження” (батьки, Ужгород). 

Нерідко у батьків просто немає мотивації для того, щоб відправляти дітей до школи, а у дітей 

немає мотивації там навчатися. Більшість опитаних батьків не мають загальної середньої 

освіти; дехто навіть не вміє читати. І такий “приклад” зовсім не стимулює дітей до відвідування 

школи.  

Отже, можна зробити висновок, що Міносвіти та місцева влада докладає чималих зусиль, 

спрямованих на інтеграцію дітей у систему освіти, проте ці зусилля переважно спрямовані на 

спільноту ВПО і не охоплюють інші вразливі категорії населення, як-от ромів.  
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Відмінності у рівнях викладання між новим і попереднім місцем навчання 

Учасники з числа ВПО скаржилися на низький рівень нових шкіл у порівнянні з тими, які вони 

відвідували раніше: згадували дисципліну, готовність вчителів спілкуватися з батьками, та 

психосоціальну підтримку дітей. Наприклад, раніше дитина навчалася в ліцеї чи гімназії, а на 

новому місці не завжди можливо влаштуватися у школу такого ж рівня – через відсутність 

місць, брак коштів тощо. В деяких випадках діти не потрапляли до таких шкіл через те, що не 

встигали взяти участь у вступних іспитах, які проводяться на початку навчального року:  

“…Ми не склали іспит. Тут відбір ґрунтується на результатах екзаменів. І 

нам не зміг допомогти ні міський відділ освіти, ніхто” (батьки, Харків).   

Аналогічним чином діти, які раніше відвідували спеціалізовані школи та заклади з 

поглибленим вивченням певних предметів, тепер змушені ходити до звичайних шкіл:  

“Раніше я брав участь в обласних олімпіадах з програмування. У школі, де я 

навчаюся тепер, про це можна забути. Тут просто немає вчителів, здатних 

забезпечити [високий рівень викладання]” (діти, Дніпропетровськ).  

З такою ж проблемою стикаються діти з міст, які переїжджають у сільську місцевість: школи у 

селах традиційно слабкіші за навчальні заклади міст. Не менші труднощі з навчанням 

переживають і діти, які раніше жили в селі і перебралися до міста.  

“Він вчився у гімназії, а потів відвідував “Ерудит”… Іншими словами, не варто 

навіть порівнювати якість освіти у донецьких школах та у сільській школі, до 

якої він ходить тепер” (батьки, Дніпропетровськ). 

Питання невідповідності “старих” та “нових” шкіл порушувалося не тільки учасниками ОФГ 

(переважно батьками), але й ключовими інформантами. 

Що стосується ромських дітей, то учасники ОФГ і ключові інформанти погодилися, що рівень 

знань у більшості з них нижчий за інших дітей, тому їм завжди складно знаходитися в одному 

класі з однолітками. КІ з громадських організацій розповіли, що вони організовують для 

ромських дітей додаткові заняття, проте вмотивувати дітей та їхніх батьків відвідувати такі 

класи надзвичайно складно.  

 

Погане знання української мови 

Проблема з українською мовою характерна саме для дітей з числа ВПО (на відміну від 

“контрольної групи”, учасники якої взагалі не згадали цієї проблеми).  

Більшість дітей-переселенців з Донецької та Луганської областей та з Криму погано знають 

українську, тому що до війни вивчення цієї мови на сході України та на Кримському півострові 

було доволі обмежене. Крім того, у звітах Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

(УВКПЛ ООН) за 2014 рік повідомляється, що шкільну програму на ТНКУ було змінено – з неї 

вилучили уроки української мови та історії України39. Водночас у більшості регіонів, куди 

                                                           
39 http://www.acaps.org/img/documents/e-ukraine-sdr.pdf  

http://www.acaps.org/img/documents/e-ukraine-sdr.pdf
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приїздять ВПО, українська є основною мовою навчання у школі (про цю проблему найчастіше 

згадували учасники з Києва). Як наслідок, діти мають певні труднощі з розумінням мови, що 

неминуче впливає на рівень їх знань. Це одна з найбільш неприємних проблем, про яку 

згадували батьки ВПО як у Києві, так і в інших містах.   

У ході ОФГ у Києві одна з учасниць розповіла про дівчинку з неабиякими математичними 

навичками, яку відмовилися приймати у математичний ліцей через погане знання української 

мови:  

“Дитина – справжній математик. Ми хотіли влаштувати її в математичний 

клас… і нам там відмовили. Пояснили це тим, що їй буде важко зрозуміти 

термінологію іншою мовою, і так далі” (батьки, Київ). 

Тих, у кого є проблеми зі знанням української мови, можна умовно розділити на дві групи: 

1) Деякі учасники розповіли, що вчителі усіляко допомагають дітям вивчати мову, дозволяють 

їм відповідати на уроках російською, і таке інше. 

2) Для інших незнання мови призводить до стигматизації за ініціативи вчителів. Ці випадки 

доволі нечасті, проте якщо таке дійсно трапляється, то в дитини виникає психологічна травма 

і зникає будь-яке бажання ходити до школи:  

“…вони занижують оцінки тільки тому, що дитина не може висловити свою 

думку українською мовою” (батьки, Київ).  

 “Одного разу дитина звернулася до вчительки російською, на що та відповіла: 

“Я тебе почну слухати тільки тоді, коли ти розмовлятимеш українською”. 

Після цього дитина просто боїться підходити до цієї вчительки” (батьки, 

Київ). 

Водночас ключові інформанти (Київ, Дніпропетровськ) зазначили, що проблема української 

мови часто вирішується дуже швидко і ефективно за умов адекватної взаємодії батьків і 

вчителів.  

 

Низький дохід  

Проблема малозабезпеченості актуальна для різних вразливих груп. У спільноті ВПО 

проблема виникає тому, що батькам складно знайти роботу на новому місці. Формальні та 

неформальні платежі – це проблема для вимушених переселенців з низьким рівнем доходів і 

для родин, які взагалі втратили будь-які джерела доходів. Наприклад, висока вартість 

навчання заважає дітям відвідувати ліцеї: їхні батьки не можуть собі цього дозволити. 

Учасники ОФГ (як і ключові інформанти) повідомили, що переселенців звільняють від платежів 

у школах (на підставі рішень шкільної адміністрації чи батьківського комітету класу), однак 

багато ВПО продовжують платити, щоб їхні діти “не виділялися”. 

 “Ми ходили до школи, де нас просто не помічали. Нас ігнорували, тому що ми 

– переселенці і не робили внесків у фонд школи. Поки ви не платите – вас не 

помічають” (батьки, Дніпропетровськ)    
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Брак коштів призводить до труднощів з придбанням шкільного приладдя та шкільної форми. 

Деяким ВПО пощастило вирішити цю проблему за підтримки благодійних фондів, волонтерів 

та шкіл: 

“Наприклад, нам відразу запропонували одяг. Коли ми звернулися до 

директора, вона відразу нам сказала, що якщо нам щось буде потрібно, то 

вони спробують допомоги” (батьки, Сєвєродонецьк). 

Відомі випадки, коли ВПО вирішували йти на ризик і поверталися до місць попереднього 

проживання, аби зібрати залишені речі.  

Проблема з коштами на придбання приладдя та шкільної форми залишиться актуальною і в 

наступному навчальному році.  

Діти в Києві та Дніпропетровську стверджували, що у них стало менше можливостей для 

самовдосконалення, адже вони не можуть дозволити собі відвідувати позашкільні гуртки  чи 

клуби за інтересами. І справа тут не тільки в нестачі коштів, але й у відсутності бажання. 

Більше того, дітей з числа ВПО просто не запрошують у такі гуртки в школах, оскільки вони 

платні:  

“Усі факультативні гуртки і секції далеко не безкоштовні. І ми подумали, що 

не можемо дозволити собі подібного” (батьки, Дніпропетровськ).  

При цьому учасники в інших містах наголосили, що усі клуби, секції та додаткові заняття для 

дітей ВПО безкоштовні.  

Представники ромського населення також згадували бар’єри фінансового характеру, що 

заважають їхнім дітям відвідувати школу. У ромських родин немає коштів на придбання одягу, 

взуття, припасів тощо.  

Показники відвідуваності також коливаються в залежності від сезону. Ймовірність відвідування 

навчальних закладів ромськими дітьми у теплу пору року зростає, проте взимку ці діти майже 

ніколи не ходять до школи:  

“Один з моїх друзів пішов до школи, і буквально у перший же день навчання до 

нього підійшли і запропонували здати сто гривень у фонд школи. 

Можливостей сплатити такі гроші у нього не було, тому більше у школі він 

не з’являвся” (діти, Ужгород). 

“Дитина ж не може йти до школи без піджака і шапки, в одних тапочках” 

(батьки, Ужгород)  

 

Соціальна згуртованість  

Учасники з числа ВПО згадували напружені стосунки з вчителями значно частіше, ніж 

проблеми у контактах з іншими дітьми.  

Діти ухиляються від школи через проблеми з вчителями. Саме це називали головною 

причиною дискомфорту та конфліктів у школі. При цьому діти з місцевих громад зазначили, 

що проблема стосунків між учнями та вчителями існувала в деяких школах і раніше. Зазвичай 
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у будь-якій конфліктній ситуації учитель “завжди правий”. А рівень педагогічних навичок та 

уміння вчителя пом’якшити і попередити конфлікт у класній кімнаті відверто невисокий:  

“Це не проблема шкіл, а, радше, проблема професіоналізму вчителя. Іншими 

словами, це проблема педагогічного колективу”  (батьки, Київ) 

Саме вчителі відповідають за створення належного клімату в класі. Якщо вчителеві вдається 

підтримувати дружнє, позитивне середовище, то проблем в стосунках між переселенцями і 

місцевими дітьми в класі стане значно менше. Зменшиться і загальна кількість конфліктів.  

Коли діти відчували негативне ставлення у класі, то це не завжди було пов’язане з їхнім 

статусом ВПО. Швидше, це пояснювалося тим, що їх сприймали як “новачків”, “чужинців”. 

 “…складна адаптація. Та я вважаю, що ця ситуація типова для будь-якої 

дитини, коли вона змінює колектив” (батьки, Дніпропетровськ);  

“Дуже часто це залежить не тільки від класу, але й від того, як ти поводишся. 

Деякі діти просто бояться вимовити слово, щоб їх у чомусь не звинуватили” 

(діти, Маріуполь). 

Ця проблема новачків, чужинців знайома і членам “контрольної групи”. Представники ромської 

спільноти розповіли, що інші батьки не хотіли, аби їхні діти навчалися разом з ромами. Крім 

того, діти ображають своїх ромських однолітків через етнічне походження та бідність останніх.  

“Проблема у тому, що я – ромська жінка, а моя дитина – ромська дитина. У 

деяких школах не хочуть, щоб українські діти знаходилися в одному класі з 

ромськими дітьми” (батьки, Ужгород).  

“Якщо батьки учнів не бажають, щоб у їхньому класі навчалася дитина 

ромської національності, то це може спричинити конфлікт між батьками. І це 

характерно не тільки для нашого регіону, але й для України в цілому” (КІ, 

Ужгород, місцева адміністрація) 

Проте деякі проблеми спілкування з іншими спричинені саме статусом ВПО та пов’язаними з 

цим обставинами: 

- У дітей немає засобів, аби виявляти наслідки травм для інших дітей. Далеко не усі діти 

з числа ВПО можуть подружитися з новими однокласниками. Ця проблема більш 

типова для старшокласників:  

“Можливо, людина просто не хоче спілкуватися з іншими. Таке часто 

трапляється. Вона не готова… Вона згадує минуле, вона мріє повернутися 

додому”  (діти, Дніпропетровськ).  

“Наприклад, молодші діти цього не помічають – і продовжують нормально 

спілкуватися” (батьки, Сєвєродонецьк).  

Деякі ВПО та КІ скаржилися, що у таких ситуаціях діти не дочекалися допомоги з боку 

вчителів чи шкільних психологів. У вчителів немає досвіду роботи з дітьми, які зазнали 

психологічної травми:  
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“Стикаючись з проблемами дітей-переселенців, деякі вчителі просто 

“заморожують” їх. У них бракує досвіду для роботи з цими дітьми” (КІ, місцеві 

органи влади, Дніпропетровськ). 

- Ключові інформанти (НУО, національний рівень) зазначили, що іноді проблеми у 

стосунках з однокласниками виникають саме через спеціальний статус ВПО: інші діти 

заздрять вимушеним переселенцям, якщо вчителі роблять останнім поблажки і 

ставляться до них більш уважно:  

“Дітям ВПО заздрять, тому що їм усіляко допомагають” (КІ, НУО, Маріуполь).  

- Іноді діти з місцевих громад звинувачують ровесників з числа ВПО у ситуації, що 

склалася на Донбасі. Як правило, це – відображення політичних поглядів і думок 

старших членів родини. 

Зазвичай про ці проблеми згадували учасники ОФГ та ключові інформанти з 

Дніпропетровська, Києва та Харкова. У Маріуполі та Сєвєродонецьку подібні ситуації 

виникають значно рідше. Їх вирішують за допомогою вчителів або шляхом особистих розмов 

з дітьми та батьками. Учасники дослідження також наголосили, що подолати стигму у 

відношенні до людей з Донбасу значно простіше серед дітей, ніж серед дорослих. 

- Проблеми у стосунках з іншими дітьми можуть виникнути у невеликих та сільських 

громадах, особливо якщо там живуть діти, чиї батьки були військовими і загинули у 

сутичках. Це провокує конфлікти між дітьми, оскільки місцеві діти звинувачують у цьому 

дітей-переселенців. Про такі випадки згадували ключові інформанти (НУО, Київ): іноді 

ВПО навіть були змушені залишити населений пункт через вкрай негативне ставлення.  

Багато дітей розповідали про зміну ставлень з боку вчителів та однокласників уже через кілька 

місяців після переїзду:   

“…якщо хтось приїжджає з іншого регіону, то це нікого особливо не хвилює. 

Шкільне життя здається іншим лише протягом кількох перших місяців, коли 

тебе розпитують про пережите. А потім люди просто забувають і 

перестають цікавитися …” (діти, Дніпропетровськ). 

Загалом можна стверджувати, що усі стосунки з оточуючими визначаються психосоціальним 

станом внутрішньо переміщених дітей. Багато з них зазнали травм. І сьогодні вкрай важливо 

вести з цими дітьми роботу з психологічної реабілітації. КІ вказали на нестачу професійних 

психологів, здатних працювати з дітьми у школі:  

“Проблеми психологічного стресу взагалі не вирішуються” (КІ, НУО, Харків). 

 

Діти, які зазнали травм внаслідок пережитого насильства 

Здоров’я та благополуччя окремих осіб та громад в цілому впливає на здатність дитини 

взаємодіяти з іншими та на її спроможність навчатися:  

“Психологічний стан дітей ВПО незадовільний, і це впливає на їхню мотивацію 

до навчання, на здатність зосереджуватися і засвоювати навчальний 

матеріал” (КІ, НУО, Київ). 
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Деякі діти з числа ВПО відмовлялися відвідувати школу, тому що стикнулися з труднощами 

адаптації до нового середовища та знайомства з новими дітьми. Ключовій інформант з 

реабілітаційного центру для ВПО у Києві розповів про дітей, які у своїх рідних школах були 

лідерами і займали активну позицію, та на новому місці кидали навчання, тому що не змогли 

знайти друзів, “не змогли знайти себе”.  

Інші діти-переселенці не ходять до школи, тому що зазнали травм, і їхні батьки вважають, що 

в першу чергу потрібно владнати саме цю проблему. Для таких дітей існують реабілітаційні 

центри, де вони деякий час можуть жити і навчатися:  

“Деякі батьки дітей, які пережили травматичний досвід, спершу направляють 

їх до нашого табору з метою реабілітації, щоб уникнути повторного 

травмування” (КІ, НУО, Київ).  

Чимало ВПО все ще сподіваються невдовзі повернутися додому. Як наслідок, діти відчувають 

і діють так, наче ситуація, в якій вони опинилися, тимчасова:  

“Батьки дітей з числа ВПО говорять про перспективи повернення, і вони 

[діти] навіть не намагаються інтегруватися в колектив, вважаючи, що скоро 

залишать його” (КІ, освітній заклад, Дніпропетровськ). 

Ще одна проблема, що позначається на благополуччі дитини – це стосунки з рідними і 

друзями, які залишилися на ТНКУ. Учасники ОФГ навели кілька прикладів вкрай негативного 

ставлення до дітей з боку тих, хто залишився на неконтрольованих територіях Донбасу:  

“…її близькі друзі, з якими вона ходила до школи, сиділа за однією партою, 

гралася, залишилися у Донецьку. Вона намагалася з’ясувати, чи вони 

продовжують ходити до школи, за якою програмою вони навчаються, і таке 

інше. Їхні відповіді були холодними і стриманими. А один хлопець написав таке: 

ти “укропська” стерво, більше не турбуй нас. І дитина заявила, що вона ніколи 

в житті не повернеться в Донецьк” (батьки, Київ). 

Кілька КІ наголосили на необхідності диверсифікації заходів, спрямованих на ВПО: наприклад, 

для тих, хто залишив зони активних бойових дій, потрібно розробляти окремі програми, 

оскільки благополуччя та психічне здоров’я цих людей може значно відрізнятися від інших:  

“Допомогу слід надавати тільки дітям, які побували у зоні активних бойових 

зіткнень. Що стосується решти, то якщо ви жалітимете їх тільки тому, що 

вони – вимушені переселенці, то це погіршить ситуацію: вони будуть рости 

з “комплексом жертви” (КІ, НУО, національний рівень).  

 

Транспорт та відстань до школи 

Переважна більшість дітей з числа ВПО відвідує школи, розташовані неподалік їхніх нових 

домівок. За свідченнями учасників фокус-груп, необхідність долати значну відстань до шкіл 

виникла лише в кількох дітей, коли ВПО змінювали місце проживання в межах однієї громади 

і вирішували не забирати дітей зі школи, щоб уникнути додаткового стресу:  
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“Школа знаходилася дуже близько від того місця, в яке ми вселилися на 

початку, тому він і пішов у цей заклад. Потім ми переїхали, однак син уже 

адаптувався до цієї школи, звик до неї і вирішив залишитися тут, незважаючи 

на можливість влаштування у новій школі, яка знаходиться поруч з нашою 

новою домівкою” (батьки, Харків).  

“Спочатку ми жили в квартирі на відстані хвилинної прогулянки до школи. 

Згодом ми переїхали у нове помешкання, однак у мене не виникло жодного 

бажання міняти місце навчання, оскільки це була російська школа. Мені дуже 

подобався мій клас. І учні, і вчителі ставилися до мене дуже приязно, і я 

вирішила залишитися” (діти, Сєвєродонецьк). 

Учасники також згадали дітей-переселенців, які тепер живуть у сільській місцевості і змушені 

відвідувати навчальні заклади в інших населених пунктах, адже школи є не у кожному селі:  

“Спершу ми жили в Новоселівці, а найближча школа була в сусідньому селі. 

Тому потрібно було вставати дуже рано і довго добиратися туди на 

автобусі… 20 кілометрів” (діти, Дніпропетровськ).  

На думку КІ, проблема відстані особливо актуальна для населених пунктів Донецької і 

Луганської областей, де відбувалися активні бойові зіткнення, в результаті яких були 

зруйновані не тільки школи, але й дороги. Діти не в змозі дістатися шкіл через проблеми з 

транспортом.  

 

Низький батьківський контроль відвідуваності 

За інформацією учасників ОФГ, один хлопець з числа ВПО, який наразі мешкає в 

Дніпропетровську, перестає ходити до школи,  коли його батьки на тривалий час (на тиждень 

або більше) виїжджають у місто, в якому вони жили раніше. Він пояснив, що бажання вчитися 

у нього немає, і що він дуже сумує за друзями. Батьки в курсі цієї ситуації, проте вони не 

можуть контролювати сина у період своєї відсутності. 

Важливість батьківського контролю в контексті відвідування школи підтверджують результати 

ОФГ з “контрольною групою”. І такий контроль у ромській спільності доволі низький. Зазвичай 

саме дитина вирішує, чи йти їй до школи, і це провокує прогули:  

“Це залежить від нього. Я не збираюся карати його чи примушувати ходити 

на заняття” (батьки, Ужгород). 

 

Загальні проблеми існуючої системи освіти 

Учасники ОФГ назвали низку проблем системи освіти, які є актуальними не тільки для 

представників вразливих груп, але й для усіх українців. Діти з числа ВПО та їхні батьки 

однаково вважають, що якість сучасної системи шкільної освіти не дуже висока, однак діти при 

цьому налаштовані менш критично. Перелік проблем освітньої системи, про які згадали 

учасники фокус-груп, представлено нижче: 
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- Усі діти повинні навчатися за однією загальною програмою, проте декого це може не 

влаштовувати. Школи не визначають рівень навичок дітей (іншими словами, відсутній 

індивідуальний підхід, і всі навчаються за єдиною програмою):  

“Дітей на навчають, як самостійно вибирати те, що їм подобається, а що – 

ні. У них просто “завантажують” однакову програму і вимагають їй слідувати. 

У когось нижчий рівень, у когось – вищий, та через брак селективного підходу 

ставляться до всіх дітей однаково” (батьки, Київ).   

- Школа дає лише базові знання, яких недостатньо для проходження зовнішнього 

незалежного тестування. Більшість опитаних дітей планує вступати в університети чи 

інститути, і майже всі зазначили, що їм потрібно брати додаткові уроки чи наймати 

репетиторів, аби підготуватися до ЗНО: 

“Ми складали тести Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Я читаю 

питання і розумію, що у школі дітей цього не навчали. Таке враження, наче 

упорядники програми ЗНО ніколи не бачили шкільної програми. Це не значить, 

що тести зовсім відрізняються від того, чому навчають у школі. Йдеться про 

те, що для складання цього іспиту потрібні глибокі знання, а у школі відповідні 

питання вивчаються доволі поверхнево” (батьки, Сєвєродонецьк). 

- Неналежне матеріально-технічне оснащення шкіл: навчальним закладам бракує усіх 

матеріалів, необхідних для адекватного навчального процесу. 

- Низька підтримка вчителів: вчителі не отримують достатньої підготовки та конкурентної 

компенсації за свою роботу.  

“Вважаю, що вчительську зарплатню потрібно піднімати, щоб мотивувати 

педагогів продовжувати працювати тут і підвищувати учнівський інтерес до 

своїх предметів” (батьки, Дніпропетровськ). 

- Школам не завжди вдається задовольнити комплексні емоційні потреби дітей, чи 

надати їм необхідну підтримку. Водночас діти вважають, що емоційну функцію 

(виховання та турботу) повинні виконувати батьки, а не школи. 

- За свідченнями батьків, сільські школи потерпають від систематичного 

недофінансування і нестачі ресурсів, що неминуче позначається на академічних 

результатах та освітніх перспективах дітей.  

Крім того, КІ назвали наступні проблеми загальної середньої освіти: 

- Навчальна програма занадто складна для дітей: учні перевантажені, їм не вистачає 

часу для засвоєння всіх матеріалів, а вчителі не завжди намагаються допомогти:  

“Діти вивчають біологію та фізику на рівні університету – навіщо так 

ускладнювати життя дітей?” (КІ, НУО, Сєвєродонецьк); 

- Брак комунікації та співпраці між школами та батьками – останні рідко долучаються до 

шкільного життя та навчальних процесів. Батьки повинні відігравати значущу роль у 

забезпеченні відвідування уроків та участі їхніх дітей в шкільних процесах. Натомість 

вони нерідко перекладають ці обов’язки на школу:  
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“Школа повинна нести відповідальність за те, щоб діти навчалися, а 

насправді цей обов’язок стає відповідальністю сімей” (КІ, НУО, Київ); 

“Батьки не виконують своїх зобов’язань щодо освіти дітей і вимагають від 

шкіл занадто багато” (КІ, місцева влада, Маріуполь). 

- Система шкільної освіти застаріла; вчителі не використовують сучасні методи 

навчання: 

“…викладацькі технології – це, як і раніше, крейда та дошка...” (КІ, НУО, 

Сєвєродонецьк). 

- Стосовно Києва: школи переповнені, і ця проблема негативно позначається не тільки 

на спроможності закладів приймати нових учнів, але й на якості процесів викладання і 

навчання.  

Діти у складі збройних формувань, та діти, які працюють 

Діти у складі збройних формувань 

Батьки і діти навели кілька прикладів вступу дітей до лав збройних формувань і підрозділів. 

Вони або особисто знають таких дітей, або чули про такі випадки. На думку учасників ОФГ, до 

груп найвищого ризику у цьому сенсі належать хлопці віком 13 років і старше. Їх часто 

рекрутують через соціальні мережі.  

Основні характеристики дітей, які беруть участь у воєнних діях: 

- Інтерес до військової тематики:  

“Вони просто набирають людей заради кількості. І все. А йому подобалися 

ідеї “ДНР”, він хотів стати військовим, бути героєм” (діти, Сєвєродонецьк).  

- Бажання бути “особливим”, бути “героєм”:  

“Просто цікавість. Коли їм дають автомат, вони почувають себе такими 

відважними! Навіть приходили до школи і хвалилися, що тепер мають 

пістолет чи автомат” (батьки, Харків); 

“Найголовніше у цьому сенсі – вплив соціальних мереж, психологія дитини, 

бажання бути значимим (батьки, Харків); 

- Батьки є активними прибічниками “ДНР” чи “ЛНР” і спонукають до цього своїх дітей;  

- Нерідко це діти з родин, що опинилися у кризі внаслідок цілої низки чинників. 

Діти та батьки ромської національності не мають жодного уявлення про участь дітей у 

збройних конфліктах.  
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Діти, які працюють 

Проблема залучення дітей до праці не визначається статусом ВПО, а, радше, фінансовим 

станом родини. Залучення дітей до праці є поширеним явищем як в середовищі ВПО, так і 

серед представників “контрольної групи”.  

Найбільше працюючих дітей з числа ВПО було виявлено у Києві. П’ятеро батьків, які брали 

участь в ОФГ у Києві, зізналися, що їхні діти (усі старше 14 років) працюють. Вони займаються 

малярством, працюють в якості моделей в рекламних агенціях, поширюють рекламні листівки 

і буклети, щоб заробити трохи кишенькових грошей, а іноді – допомогти сім’ї. І діти, і батьки з 

числа вимушених переселенців стверджують, що сім’ї не завжди вимагають від дітей, аби ті 

шукали роботу: як правило, це рішення самої дитини (підзаробити для себе):  

“Вона усе знайшла сама. Їй просто була потрібна моя присутність – я мала 

прийти і підписати деякі документи з огляду на її неповноліття” (батьки, Київ). 

Серед родин учасників ОФГ не було виявлено жодного випадку, коли б дитина кидала школу 

через роботу, проте учасники повідомили, що їм відомі такі ситуації (щоправда, не серед ВПО): 

“Батьки дитини померли, і у неї залишилася бабуся, яка не могла ходити” 

(батьки, Харків). 

Більшість батьків зазначили, що зайнятість їхніх дітей не впливає на відвідуваність школи. 

Водночас вони визнали, що дітям іноді доводилося пропускати заняття через роботу, і батьки 

цього не забороняли, оскільки це траплялося нечасто.  

Рівень батьківського контролю за грошима, що їх заробляють діти, може суттєво різнитися. У 

деяких випадках батьки знають, скільки заробляють їхні діти і як вони витрачають ці гроші. 

Іноді батькам просто нецікаво, або ж діти самі не бажають викривати свої статки – це типово 

для ситуацій, коли стосункам між батьками і дітьми бракує довірливості.  

Ситуація із залученням дітей до праці в “контрольній групі” є значно серйознішою, насамперед 

через низький фінансовий статус ромської спільноти. Покинути школу заради роботи – це 

звичне явище для дітей ромської національності. Усі батьки дітей, яким виповнилося 12 років, 

зазначили, що їхні діти десь працюють. Діти повинні працювати, що допомогти своїй родині. У 

переважній більшості випадків діти заявили, що саме вони обрали роботу замість навчання:  

“Якщо я ходитиму до школи, інші діти вдома голодуватимуть; тобто я і сам 

буду голодний – як і мої брати, сестри і батьки” (діти, Ужгород). 

Представники ромської спільноти зазначили, що їхні діти піклуються про молодших у сім’ї і 

нерідко беруться за шкідливу і небезпечну роботу (жебрацтво, збір металобрухту та 

макулатури тощо).  

Вік вступу до школи 

У більшості випадків учасники з числа вимушених переселенців (і діти, і батьки) вважають, що 

вік вступу дитини до школи має залежати від ступеню її готовності:  
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“Думаю, що вік не має особливого значення. Натомість важливим є внутрішнє 

бажання ходити до школи, спілкуватися, навчатися та розвиватися” (діти, 

Сєвєродонецьк). 

Для визначення того, наскільки дитина готова навчатися у школі, варто проводити спеціальні 

тести у віці 6 чи 7 років. 

Батьки, які віддають перевагу ранньому вступу дітей до школи, загалом переконані, що 5-6-

річні краще сприймають інформацію. Крім того, дітям вдасться пропустити зайвий рік “нудного” 

перебування у дитсадку: 

“Чим менше вік дитини, тим вища її чутливість. Я вважаю, що дітей потрібно 

відправляти у школу якнайраніше. Доведено, що п’ятирічні діти швидше 

сприймають інформацію і краще навчаються” (батьки, Сєвєродонецьк).  

Ті, хто вважає 7 років оптимальним віком для початку шкільного навчання, апелюють до 

ментальної, соціальної та фізичної готовності дитини до школи. До їх числа входять і батьки, 

діти яких пішли до школи у віці 6 років, і тепер вони жалкують про своє рішення, тому що дітям 

було складно не відстати від решти класу:  

“Це тому, що їй перший клас нагадував дитячий садок. Вона не розуміла, що 

тут вже потрібно вчитися, що є уроки. Для неї усе це було своєрідною грою” 

(батьки, Харків);  

“Думаю, варто починати у сім років. Кажуть, що у цьому віці вже формується 

мотивація до навчання, а до семи років існує лише ігрова мотивація” (батьки, 

Сєвєродонецьк). 

Серед учасників ОФГ були діти, які пішли до школи у віці 5, 6 та 7 років. При цьому вони не 

пригадали жодних проблем, які б стосувалися віку початку шкільного навчання. Ті, хто вперше 

пішов до школи в 5 чи 6 років, не пам’ятають особливого перевантаження, а діти, які пішли у 

перший клас у семирічному віці, не відчули жодних змін у здатності бути на рівні з класом.  

Джерела інформації про освіту 

На відміну від “контрольної групи”, учасники з числа ВПО демонструють неабиякий інтерес до 

будь-якої інформації, що стосується освіти. Як для вимушених переселенців, так і для 

ромського населення найближче соціальне оточення – це основне і найбільш надійне джерело 

інформації.  

Інформація, що її найчастіше шукали учасники з числа ВПО, переважно стосувалася 

Незалежного зовнішнього оцінювання та вищих навчальних закладів.  

Батьки також скаржилися на брак інформації про шляхи вирішення психосоціальних проблем 

дітей у школі.   

За свідченнями дітей, окрім родичів вони також довіряють інформації, отриманій від учителів. 

Це джерело інформації діти згадували найчастіше. Точніше кажучи, дитина довіряє 

інформації, що їй надає вчитель, і проявляє до неї інтерес у разі довірливих стосунків з 

вчителем.  
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Більшість дітей уже не пригадують інформації, отриманої протягом попереднього навчального 

року, яка мала на них неабиякий вплив. Втім, учасники в Дніпропетровську згадали історію про 

самогубство підлітка внаслідок грубого і жорстокого поводження однокласників, тобто 

інформацію про те, що діти скоюють самогубство через проблеми з іншими дітьми. І діти, і 

батьки пригадали, що цю інформацію поширювали з вуст в уста. Історія дійсно налякала дітей, 

змушуючи їх чинити більш стримано і толерантно у відношенні до інших.   

КІ вважали, що головним джерелом інформації про освіту для ВПО стали місцеві управління 

та відділи освіти: вимушені переселенці звертаються до цих структур з будь-якими 

проблемами освіти та труднощами, що виникали у школах.  

Діти ромської національності довіряють циганським баронам та відомим співакам. Особливої 

інформації стосовно навчання ромських дітей, яка б могла б зацікавити їхніх батьків, наразі 

немає.  

КІ зазначили, що головним джерелом інформації про освіту для ромів є громадські організації, 

що працюють з ромськими спільнотами.  

Інші категорії ДНВШ 

Окрім ВПО та ромських дітей, ключові інформанти назвали й інші категорії дітей, які можуть 

не відвідувати школу:  

- Діти з малозабезпечених сімей; 

- Діти з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах (за умов недостатнього 

батьківського контролю); 

- Діти, чиї батьки-військовослужбовці загинули чи були поранені на війні. За численними 

свідченнями, ці діти втрачають мотивацію до навчання в результаті психологічної 

травми; 

- Безпритульні діти; 

- Діти з інвалідністю; 

- Неповнолітні представники деяких релігійних груп.   

 

 

  



 

38 

 

Ключові результати стосовно доступу до середньої освіти 

Мета дослідження – надати усім зацікавленим сторонам корисну аналітичну інформацію про 

чинники, що утримують дітей (а особливо дітей з числа ВПО) поза школою, та про їхній вплив.  

За свідченнями опитаних ВПО та КІ, найбільші проблеми, з якими стикнулися діти, загалом 

вдалося вирішити: 

Реєстрація та документи: Усі школи зобов’язані зараховувати дітей-переселенців навіть за 

відсутності деяких необхідних документів. Якщо дитина не має якихось паперів, то проблема 

вирішується шляхом направлення запиту до школи на непідконтрольній території; крім того, 

школи приймають електронні копії документів. Результати Громадського моніторингу доступу 

тимчасових переселенців до освіти, що реалізувався силами коаліції громадських організацій 

за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, загалом підтверджують ці висновки. 

Правозахисники, які займалися моніторингом, не виявили випадків порушення прав дітей з 

числа ВПО на освіту. Навпаки, активісти відзначають тенденцію “позитивної дискримінації” 

переселенців, які отримували певні додаткові переваги у порівнянні з іншими категоріями 

дітей40.  

Політика і стратегії:  Водночас автори Громадського моніторингу вважають, що державі 

бракує довгострокового бачення рішень проблем вимушених переселенців в Україні. На 

національному рівні наразі не існує механізмів компенсації навантаження на освітню, медичну 

і соціальну інфраструктуру приймаючих громад. Для забезпечення належного доступу дітей-

переселенців до освіти, активісти закликають розробити та прийняти національну програму 

допомоги спеціально для дітей з числа ВПО. Автори Громадського моніторингу рекомендують 

Міносвіти розробити Стратегію “Мобілізація ресурсів для забезпечення дітей ВПО доступом 

до якісної освіти до 2010 року”, в якій визначити головні напрямки організаційно-правової, 

навчально-методичної та інформаційно-виховної діяльності закладів дошкільної та шкільної 

освіти, наукових інститутів, громадських організацій41.  

ТНКУ та території, постраждалі внаслідок конфлікту: Опитані ВПО та ключові інформанти 

переконані, що проблема невідвідування шкіл дітьми на непідконтрольних українській державі 

територіях значно серйозніша, адже відстежити ДНВШ на цих територіях складно, у т.ч. через 

постійне переміщення населення. Збираючи інформацію про дітей, які мешкають в зонах 

конфлікту або вздовж лінії розмежування, дослідники отримали тривожні дані про 

неповнолітніх, які вступили до лав збройних формувань або стали жертвами торгівлі людьми. 

Особливої уваги також потребує питання доступності та якості освіти в населених пунктах, що 

знаходяться на лінії розмежування. 

Опитування виявило низку вагомих проблем освітнього характеру, характерних для 

внутрішньо переміщених дітей:  

- Відмінності у рівнях викладання в “старих” та “нових” школах. Учасники опитування 

скаржилися на нижчу якості освіти у нових школах у порівнянні з навчальними 

закладами, які вони відвідували до переміщення. Вони вважають, що у місцевих школах 

                                                           
40: http://www.irf.ua/content/files/idp_education_needs_monitoring_report_21_04_2015.docx 
41 там же 
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деякі вчителі мають нижчу дисципліну і не зовсім готові спілкуватися з батьками та 

надавати підтримку дітям. Наприклад, якщо раніше дитина навчалася в закладі вищого 

рівня (ліцеї чи гімназії), то на новому місці не завжди можливо влаштуватися у школу 

такого ж рівня – через відсутність місць, брак коштів, погане володіння українською 

мовою, неучасть у вступних іспитах, які проводяться на початку навчального року тощо. 

Зі схожими проблемами стикаються діти з міст, які переїжджають у сільську місцевість, 

де школи традиційно слабкіші за міські навчальні заклади. Не менші труднощі з 

навчанням переживають і діти, які раніше жили в селі і перебралися до міста.   

- Погане знання української мови. Більшість дітей-переселенців з Донецької та 

Луганської областей і з Криму погано володіють українською через попередні освітні 

обмеження. Ця проблема іноді обмежує мотивацію до навчання та викликає 

стигматизацію дітей з боку вчителів.  

- На підконтрольних уряду територіях ДНВШ можуть бути членами родин ВПО, що 

планують повернутися додому у найближчому майбутньому. Як наслідок, ці діти 

подовгу не відвідують школу. Проте, за свідченнями респондентів, таких родин 

залишилося дуже мало: ВПО або уже повернулися додому, або відмовилися від своїх 

планів і почали інтегруватися у життя своїх нових громад, де їхні діти ходять до школи.  

З іншими проблемами дітей-переселенців стикаються і представники ромського населення, 

які взяли участь в дослідженні:  

- Низькі доходи. Нестача коштів значно ускладнює придбання шкільного приладдя та 

шкільної форми. Деяким ВПО вдалося вирішити ці проблеми за допомогою благодійних 

фондів, волонтерів та шкіл. Хоча ВПО зізнавалися, що їх звільнили від формальних та 

неформальних платежів у школах, деякі сім'ї продовжують робити неформальні внески, 

щоб уникнути негативного ставлення. Проблема малозабезпеченості, що обмежує 

доступ до шкільної освіти, є актуальною для опитаних вразливих груп: головною 

проблемою ромських дітей в контексті відвідування школи також є нестача коштів. У 

ромських родин немає грошей на придбання одягу, взуття, шкільного приладдя; вони 

не можуть дозволити собі офіційні та неофіційні внески. Рівень відвідування шкіл дітьми 

ромської національності дещо зростає у теплу пору року, проте взимку ці діти майже 

ніколи не ходять на навчання – у них просто немає теплого одягу. 

- Психосоціальні проблеми та проблеми міжособистісного характеру в стосунках з 

однокласниками та вчителями. Деякі діти з числа ВПО відмовлялися відвідувати 

школу, тому що не хотіли бути “новачками” у класі чи знайомитися з новими дітьми.  У 

цих дітей нерідко виникають проблеми з адаптацією до нового місця та нового 

соціального оточення. Інші діти-переселенці не ходять до школи, тому що зазнали 

психологічних травм, і їхні батьки вважають, що в першу чергу потрібно владнати саме 

цю проблему. Деякі ВПО та КІ скаржилися, що у таких ситуаціях діти не дочекалися 

допомоги з боку вчителів, шкільних психологів та адміністрації школи. У вчителів немає 

жодного досвіду роботи з дітьми, які зазнали психологічної травми, пов’язаної з війною. 

Водночас, у ході ОФГ проблему комунікації з вчителями згадували значно частіше, ніж 

спілкування з дітьми. 
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У школі діти ромської національності часто потерпають від стигми, зумовленої їх 

етнічним походженням та фінансовим станом родини. На відміну від ВПО, більшість 

ромських батьків навіть не намагаються розв’язати ці проблеми. Якщо дитина не хоче 

ходити до школи через погані стосунки з вчителями або однокласниками, її батьки, як 

правило, не заперечуватимуть, якщо вона взагалі вирішить покинути школу.  

Загалом і діти, і батьки з числа вимушених переселенців вважають початкову освіту 

обов’язковою і вкрай важливою для майбутнього. Батьки у своїй більшості наполягатимуть на 

тому, щоб дитина відвідувала школу. У ромських громадах ситуація протилежна. Дослідження 

показало, що питання відвідування чи невідвідування школи є прерогативою самої дитини, а 

батьки традиційно сюди не втручаються. Представники громадських організацій розповіли, що 

організовують для ромських дітей додаткові заняття, проте вмотивувати дітей та їхніх батьків 

відвідувати такі класи надзвичайно складно.  

Відтак існує значна потреба в організації та проведенні цільових кампаній для ромських 

спільнот з метою підвищення обізнаності про освіту та поліпшення показників відвідуваності 

шкіл. 

Дослідження виявило наступні “точки переходу”42 для дітей з числа ВПО в Україні: 

- Непевність щодо повернення додому. Якщо родина планує повернутися у свою 

покинуту домівку, то це може бути причиною тривалого невідвідування школи дітьми. 

- Основні документи. Опитування з’ясувало, що деякі родини переселенців при переїзді 

залишили всі документи удома. Батькам потрібно докладати певних зусиль, щоб 

відновити ці документи, внаслідок чого дитина певний час може не ходити до школи.  

- Діти, які зазнали травми в результаті насильства. Деякі діти не ходять до школи 

через наявність психологічних травм, і батьки іноді вважають, що лише після вирішення 

цієї проблеми дитина буде знову готова повернутися до школи. 

- Міжособистісні проблеми з вчителями та однокласниками. Діти, у яких склалися 

погані стосунки з вчителями та однокласниками, намагаються максимально скоротити 

свої візити до школи.  

 

 

  

                                                           
42 За методологією ЮНІСЕФ стосовно ДНВШ, “точка переходу” – це період життя чи ситуація, коли 

зростає ймовірність того, що дитина покине школу або не відвідуватиме навчальний заклад. 
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Рекомендації 

Рекомендації для ЮНІСЕФ щодо підтримки шкіл та освітньої системи в контексті охоплення 

ДНВШ серед дітей з числа ВПО, та їх повернення в систему освіти: 

 

Реєстрація та документи 

- Підтримувати уряд в діяльності, спрямованій на створення каналів законної реєстрації 

та обліку вразливих категорій населення, насамперед ВПО та ромів. 

 

Політика і стратегії:   

− Надавати підтримку Міносвіти в процесі підписання Декларації про безпечні 

школи (Safe School Declaration) для запобігання втягнення дітей у збройні 

конфлікти та використання шкільних приміщень сторонами збройних конфліктів, 

а також для перетворення шкіл на безпечні осередки, що сприяють толерантності 

й соціальній згуртованості. 

− Сприяти впровадженню Стратегії “Мобілізація ресурсів для забезпечення дітей ВПО 

доступом до якісної освіти до 2010 року”, в якій визначатимуться головні напрямки 

організаційно-правової, навчально-методичної та інформаційно-виховної діяльності 

закладів дошкільної та шкільної освіти, наукових інститутів, громадських організацій.  

− Організовувати цільові інформаційні кампанії у партнерстві з НУО, що працюють з 

ромськими спільнотами, з метою підвищення обізнаності про шкільну освіту та 

поліпшення показників відвідуваності шкіл. 

− Надавати підтримку Міносвіти в питаннях інтеграції освіти у галузі розбудови миру у 

шкільні програми та позашкільні заходи. 

 

ТНКУ та діти, які живуть вздовж лінії зіткнень: 

− Сприяти відновленню шкіл. 

− Розробити та впроваджувати програми, спрямовані на розвиток соціальної 

згуртованості та толерантності (з охопленням вчителів і батьків). 

− Надавати підтримку Міносвіти щодо створення можливостей для дистанційного 

навчання у якості “крайнього засобу”.  

− Підтримувати інформаційно-освітні кампанії з попередження торгівлі людьми та 

залучення дітей у збройні конфлікти. 

 

Доступ: 
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− Пропагувати офіційне визнання документів про здобуття освіти після закінчення 9 

та 11 класів, що їх отримують діти з числа ВПО, аби допомогти їм продовжувати 

свою освіту в інших регіонах України. 

− Підтримувати запровадження прискорених курсів української мови та інших занять з 

надолуження знань для дітей-переселенців та їхніх батьків.  

− Проводити тренінги для шкільних психологів та вчителів з питань надання 

психологічної підтримки дітям з числа ВПО, насамперед тим, хто пережив чи став 

свідком насильства під час збройного конфлікту.  

− Продовжувати підтримувати місцеві органи влади у заходах з ремонту і 

відновлення шкіл. 

− Продовжувати підтримувати місцеві органи влади у створенні нових місць в 

дитячих садках та інших дошкільних закладах в найбільш постраждалих регіонах.  

− Підтримувати інформаційні кампанії проти стигми, цькувань та дискримінації  

вразливих категорій дітей в України, особливо ВПО та дітей ромської 

національності. 

− Розробити та впроваджувати програми для вчителів та мешканців місцевих 

громад, спрямовані на розвиток соціальної згуртованості та толерантності . Ці 

програми мають бути спрямовані на конкретні цільові аудиторії та враховувати їхні 

особливі потреби. 

− Підтримувати відновлення освітньої діяльності, покликаної створювати у школах 

захисне середовище шляхом мінімізації наслідків конфліктів, надання 

психосоціальної підтримки, поширення навчальних та освітніх матеріалів, 

організації спортивно-розважальних заходів для дітей на територіях, 

постраждалих внаслідок конфлікту з тим, щоб діти навчалися жити разом у мирі 

та згуртованості. 

− Ініціювати кампанію із соціального та правового включення представників 

ромської національності у систему загальної освіти. 

− Продовжувати уважно відстежувати питання інтеграції ВПО та забезпечувати 

дітей, які найбільше постраждали внаслідок конфлікту в Україні, життєвими 

навичками, необхідними для мирного життя в місцевих громадах та у спільнотах 

тих, хто повернувся додому. 
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http://ukr.lb.ua/news/2014/11/24/287031_pereselennoe_obrazovanie.html
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ДОДАТОК 1. Пошкодження шкіл, за регіонами  
(Рівень пошкоджень: піддається відновленню чи повністю зруйнована)43 

Область, район, населений 
пункт 

Кількість шкіл 

Донецька область 136 

Амвросіївський район 5 

м. Бахмут (кол. Артемівськ) 1 

Бахмутський район (кол. 
Артемівський район) 

1 

м. Авдіївка 1 

м. Дебальцеве 8 

м. Докучаєвськ 2 

м. Донецьк 33 

м. Торецьк (кол. Дзержинськ) 2 

м. Горлівка 17 

м. Харцизьк 4 

м. Кіровське 4 

м. Макіївка 4 

Мар’їнський район 6 

Новоазовський район 4 

м. Шахтарськ 5 

Шахтарський район 8 

Сніжне 1 

Старобешівський район 3 

Тельманівський район 4 

м. Торез 2 

Волноваський район 4 

м. Ясинувата 7 

м. Єнакієве 10 

Луганська область 82 

м. Алчевськ 5 

м. Антрацит 9 

м. Краснодон 4 

Краснодонський район 3 

м. Краснивй Луч 5 

м. Луганськ 11 

Лутугинський район 16 

Перевальський район 8 

                                                           
43 Дані надано ЮНІСЕФ 
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м. Первомайськ 2 

Попаснянський район 3 

Слов’яносербський райно 3 

м. Стаханов 6 

м. Станично-Луганський район 2 

Сватівський район 1 

м. Свердловськ 3 

Троїцький район 1 

ВСЬОГО 218 
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ДОДАТОК 2. Нормативно-правові акти, що регулюють питання 

доступу до освіти 
 

Стаття 53 Конституції України гарантує право кожного на освіту, і встановлює обов’язковість 

повної загальної середньої освіти. Держава забезпечує доступність і безоплатність 

дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; 

надання державних стипендій та пільг учням і студентам. 

Крім того, існує офіційне тлумачення Конституційного суду України стосовно положень цієї 

Статті, яке можна сформулювати наступним чином: “Доступність освіти як конституційна 

гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених Статтею 24 Конституції 

України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити 

можливості для реалізації цього права”. 

Стаття 19 Закону України “Про Охорону дитинства” декларує право кожної дитини на освіту. 

Держава має забезпечувати доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти, а також право на вибір навчального закладу. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують облік 

дітей дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Відповідно до Статті 6 Закону України “Про загальну середню освіту”, Громадянам України 

незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного 

розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак 

забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у 

державних і комунальних навчальних закладах. Пункт 5 цієї ж статті визначає, що 

відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх 

батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, або 

навчальні заклади, де вони виховуються. 

У Статті 18 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України” громадянам України “гарантується дотримання у 

повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі 

соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово 

окупованої території”. Пункт 12 Статті 7 визначає, що “громадяни України, які проживають на 

тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного 

освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з 

наданням місць у гуртожитках на час навчання”. 

Гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, які залишили тимчасово 

окуповані або непідконтрольні уряду території України, і які перебувають на території України 

на законних підставах, визначаються Законом України “Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб”. Пункт 1 Статті 14 Закону наголошує, що “Внутрішньо 
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переміщені особи користуються тими ж правами і свободами відповідно до Конституції, законів 

та міжнародних договорів України, як і інші громадяни України, що постійно проживають в 

Україні. Забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на 

підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами”. 

Пункт 1 Статті 9 зазначеного Закону встановлює право ВПО на влаштування дітей у дошкільні 

та загальноосвітні навчальні заклади. 

Пункт 8 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р 

сформульовано наступним чином: “Забезпечити щодо громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції сприяння 

у продовженні навчання та здобуття освіти”. 
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ДОДАТОК 3. Посібник з проведення ОФГ з дітьми 

 

Участники: дети ВПО/ромы 14-17 лет (старший школьный возраст), которые не посещают школу, 

прогуливают школу, имеют таких друзей/знакомых 

Вступление - 10 минут 

Приветствие. 

Объяснение цели и задач исследования. 

Объясните процедуру проведения ФГД. Обратите внимание, что исследование анонимное. Никто, 

включая родителей/опекунов, не будет иметь доступа к полученной информации.  

Также, уточните, что ответы на все вопросы являются добровольными и, если ребенок не хочет 

отвечать на некоторые вопросы, он может этого не делать. Также он может в любой момент покинуть 

группу, если почувствует себя некомфортно. 

Знакомство, представление участников: имя участника, возраст, откуда приехали (при желании), как 

давно живут в этом городе, где живут (снимают квартиру, у родственников, в лагере для переселенцев 

и т.д.). 

Определение базового отношения  респондентов к школьному образованию –15 минут 

В Украине образование является обязательным для всех детей с 6 до 16-17 лет. Как вы к этому 

относитесь? Все ли дети должны получить образование в школе?  

Если нет, почему? Чем можно заменить образование в школе? 

Должно ли государство заставлять родителей отправлять детей в школу? 

Если да, как? 

Если нет, почему? 

Помогает ли образование в обычной средней школе развитию детей? 

Если да, то в чем вы видите главную роль школы? Зондировать: базовые знания для жизни, 

профориентация, подготовка к учебным заведениям высшего уровня, воспитательная 

роль.  

Если нет, в чем вы видите проблемы? Зондировать: низкий уровень образования, 

травматический опыт. 

Как вы считаете, если ребенок не ходит в школу, как это отразится на его будущем? Будет ли это иметь 

негативные последствия (уточнить какие) или это положительно отразится на будущем? 

Посещение школы, доступность школ и препятствия для посещения – 30 минут 

Есть ли школа или школы недалеко от вашего места жительства?  
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Если нет, скажите, такой школы не было и раньше или, например, ее закрыли недавно?  Если 

закрыли, почему?  

Сколько времени занимает дорога до ближайшей школы?  

Если да: Если вы знаете, есть ли проблемы у родителей-переселенцев/родителей-ромов с 

тем, чтобы устроить ребенка в школу, которая находится возле дома?  Откуда вы знаете об 

этих проблемах: сам сталкивался, рассказали родители, рассказали другие люди (соседи, 

знакомые дети и т.д.) 

Зондирование:  

− достаточно ли мест в школах;  

− в школе не хотят принимать ребенка – уточнить причину;  

− проблемы с документами – уточнить, какие;  

− нехватка денег на обучение – уточнить что это: официальная оплата обучения 

или неформальные платежи. Если неформальные платежи, кто их собирает, на 

какие цели; 

− школа слишком «сильная»/ «элитная» , поэтому туда не принимают обычных 

детей/принимают «по блату»;  

− трудности с устройством ребенка с особыми потребностями, проблема ми со 

здоровьем; 

− опасно идти/добираться до школы – почему? 

Знаете ли вы, с какими еще проблемами сталкиваются дети, переехавшие из Донецкой/Луганской 

областей/Крыма /ромы (для Закарпатья) при поступлении в школу или во время учебы? 

Спросить каждого: 

Модератор! Еще раз напомните детям, что это анонимное исследование. Никто, включая 

родителей/опекунов, не будет иметь доступа к этой информации. 

Посещаете ли вы школу? 

Если не посещают, почему? Хотели бы вы посещать школу? Зондировать: сложности с 

оформлением в школу, нехватку денег на «неформальные платежи» и другие вещи, 

необходимые для обучения в школе, отказ самого ребенка 

Если да, скажите, пожалуйста, насколько обучение в школе соответствует вашим ожиданиям? 

Как вы думаете, поможет ли обучение в школе достичь вам поставленных целей в жизни?   

Планируете ли вы поступать в учебное заведение высшего уровня, продолжать обучение 

после школы? Если да, то насколько школа помогает вам в осуществлении этих планов (или 

наоборот в чем-то мешает)?  

Это школа находится возле дома или далеко от дома? Если далеко от дома, почему вы 

ходите именно в эту школу?  

Иногда у детей возникают проблемы со сверстниками в школе. Как вы думаете, какие 

причины чаще всего приводят к таким конфликтам? 
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Иногда у детей возникают проблемы с учителями в школе. Как вы думаете, какие причины 

чаще всего приводят к  таким конфликтам? 

По каким причинам дети обычно прогуливают школу? 

Бывает ли такое, что вы прогуливаете школу? Как часто такое случается? По какой причине? 

Знают ли об этом ваши родители? Как они об этом узнают: вы рассказываете сами, сообщают 

учителя? Как они к этому относятся? (Модератор! Если ребенок не хочет говорить об этом, 

не настаивайте) 

Позднее поступление – 10 минут 

В каком возрасте вы пошли в школу?  

Для тех, кто пошел в 6 лет: было би вам сложно учиться в первом-втором классе? Были ли у 

вас проблемы из-за того, что некоторые дети в классе были старше? 

Для тех, кто пошел в школу в 7 лет: как вы чувствуете, было ли вам слишком легко или 

неинтересно учиться в первом-втором классе, например, из-за маленьких для вас нагрузок? 

Были ли у вас проблемы из-за того, что некоторые дети в классе были младше? 

Как вы считаете, каким детям лучше: тем, которые поступили в школу в 6 лет или тем, которые 

поступили в школу в 7 лет? 

Ограничения доступа к образованию – 10 минут 

Знаете ли вы о случаях, когда дети, вместо того, чтобы ходить в школу, работают?  

Если да, бывают ли такие случаи в городе, где вы живете, или в населенных пунктах, где вы 

проживали раньше?  

Почему такое происходит? Какие дети чаще попадают в такую ситуацию?  

Как, по вашему мнению, это чаще происходит: ребенок сам принимает такое решение или его 

кто-то заставляет?  

Если заставляет: кто? Как ребенок может защититься, чтобы не попасть в подобную 

ситуацию? Как вы относитесь к таким случаям? 

Какие еще могут быть причины того, что дети не посещают школу? (Модератор: спрашивать о 

других причинах, кроме занятости) 

Изменение поведения – 10 минут 

Вспомните, пожалуйста, был ли в последнее время случай, когда услышанная или увиденная вами 

информация заставила вас изменить свое мнение об образовании? Что это было за событие и какая 

информация? От кого она исходила? Почему эта информация так сильно на вас повлияла?  

Если респонденты не смогут вспомнить такие случаи, спросите о любой информации, 

которая заставила бы их резко изменить мнение  

Какая информация, связанная с образованием, вас интересует больше всего? Какой информации, 

связанной с образованием, вам не хватает?  
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Как вы думаете, через какие источники лучше всего распространять информацию о вопросах, 

касающихся образования, для детей и подростков? 

Кто (личность) должен доносить информацию об образовании, чтобы дети или подростки  ей 

доверяли? Кто для вас является авторитетом? Зондировать: популярных артистов, спортсменов, 

видеоблогеров. 

Заключение – до 10 минут 

Какие еще вопросы, связанные с посещением школы, мы не обсудили? Есть ли у вас еще что-то, что 

вы можете добавить по этому вопросу? 

 

Всем спасибо за участие. 

 

Модератор! 

Если Вы понимаете, что ребенок имеет проблемы с доступом к 

образованию/здравоохранению/другим благам, имеет конфликты с какими-то организациями или 

учреждениями, конфликты в школе (с детьми, учителями, администрацией), конфликты с другими 

детьми/родителями/другими взрослыми, дайте ему информационную листовку с контактами 

соответствующих организаций, куда можно обратиться и получить помощь. Объясните, что это за 

организации. Если после ФГД ребенка забирает взрослый (родитель/опекун), то дайте листовку также 

и ему (кроме случаев, когда вы выявили у ребенка конфликт с этим взрослым). 

Данный разговор должен проводиться конфиденциально, без привлечения других участников ФГД.  
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ДОДАТОК 4. Посібник з проведення ОФГ з батьками 

Вступление – 10 минут 

Приветствие. 

Объяснение цели и задач исследования. 

Знакомство, представление участников: имя участника, возраст детей, откуда приехали (при желании), 

как давно живут в этом городе, где живут (снимают квартиру, у родственников, в лагере для беженцев 

и т.д.). 

 

Определение базового отношения  респондентов к школьному образованию – 15 минут 

В Украине образование является обязательным для всех детей. Как вы к этому относитесь? Все ли 

дети должны получить образование в школе?  

Если нет, почему? Какие есть альтернативы? 

Должно ли государство заставлять родителей отправлять детей в школу? 

Если да, как? 

Если нет, почему? 

Способствует ли образование в обычной средней школе развитию ребенка? 

Если да, то в чем вы видите ключевую роль школы? Зондировать: базовые знания для жизни, 

профориентация, подготовка к учебным заведениям высшего уровня, воспитательная 

роль.  

Если нет, в чем вы видите проблемы? Зондировать: низкий уровень образования, 

травматический опыт для ребенка. 

Если ребенок не ходит в школу, как это отразится на его будущем? 

 

Посещение школы, доступность школ и препятствия для посещения – 40 минут 

Есть ли школа или школы недалеко от вашего места жительства?  

Если нет, скажите, такой школы не было и раньше или, например, ее закрыли недавно?  Если 

закрыли, почему? (Зондировать для Мариуполя и Северодонецка факты разрушения школ 

вследствие военного конфликта)? Сколько времени занимает дорога до ближайшей школы?  

Если да, есть ли проблемы с тем, чтобы устроить ребенка в школу, которая находится возле дома?  

Зондирование:  

− достаточно ли мест в школах;  
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− в школе не хотят принимать ребенка – уточнить причину;  

− проблемы с документами – уточнить, какие;  

− нехватка на обучение – уточнить что это: официальная оплата обучения или 

неформальные платежи. Если неформальные платежи, кто их собирает, на какие 

цели; 

− школа слишком «сильная»/ «элитная» , поэтому туда не принимают обычных 

детей/принимают «по блату»;  

− трудности с устройством ребенка с особыми потребностями, проблема ми со 

здоровьем; 

− опасно идти/добираться до школы – почему? 

Если да, как вы решаете или решили для себя эту проблему?  

С какими еще проблемами сталкиваются перемещенные лица/ромы в сфере школьного обучения? 

Как бы вы оценили уровень образования в школах вашего района: большинство школ имеют 

подходящий для вас уровень образования, в школах скорее низкий уровень образования, в школах 

скорее слишком высокий уровень и ребенку сложно учиться?  

Есть ли возможность выбрать школу с желаемым уровнем образования? Если нет, почему, какие 

препятствия? 

Спросить каждого: 

Посещает ли Ваш ребенок школу? 

Если нет, почему? Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок посещал школу? Зондировать 

невозможность оформления ребенка в школу, нехватку денег на «неформальные 

платежи» и другие вещи, необходимые для обучения в школе, отказ самого ребенка 

Если да, скажите, пожалуйста, насколько обучение в школе соответствует Вашим ожиданиям? 

Поможет ли обучение в школе достичь ребенку поставленных целей?   

Планирует ли ваш ребенок поступать в учебное заведение высшего уровня? Если да, то 

насколько школа помогает ему/ей в осуществлении этих планов (или наоборот в чем-то 

мешает)?  

Это школа находится возле дома или далеко от дома? Если далеко от дома, почему ребенок 

ходит именно в эту школу?  

Какие у ребенка возникают проблемы в школе? Зондировать отношение сверстников и 

учителей, «неформальные платежи»  

Какие проблемы возникают у вас? Зондировать «неформальные платежи», нехватку денег 

на форму и другие вещи, необходимые для обучения в школе 

Бывает ли такое, что ваш ребенок прогуливает школу? Как часто такое случается? По какой 

причине? От кого вы об этом узнаете: от самого ребенка, от учителей, от других детей? 
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Вопросы культуры - Для тех родителей, которые сказали, что ребенок не ходит в школу по 

причине неприятия коллективом (не может нормально общаться  с детьми, учителями) - если 

такие есть в группе 

Расскажите подробнее, почему у вашего ребенка возникают проблемы при посещении школы?  

Зондирование:  

− для ВПО: причина конфликтов – переезд из Донецкой/Луганской областей/ Крыма;  

− для ромов: причина конфликтов – национальность. 

Кто чаще становится инициатором конфликтов?  

Как и при помощи кого решаются эти конфликты? 

 

Позднее поступление  - 15 минут 

Сейчас некоторые родители отправляют детей в школу в возрасте 6 лет, а некоторые – в возрасте 7 

лет. Как вы считаете, в каком возрасте лучше отправлять детей в школу? Почему? 

В каком возрасте ваш ребенок пошел в школу? Жалеете ли вы об этом? Почему?  

Если бы у вас сейчас был выбор, в каком возрасте вы бы отдали ребенка в школу – в 6 или в 7 лет?   

Какой, по вашему мнению, оптимальный возраст для поступления в школу (возможны другие 

варианты, кроме  6-7 лет)? Почему? 

 

Ограничения доступа к образованию – 20 минут 

Военные действия 

Знаете ли вы о случаях, когда дети школьного возраста были вовлечены в военные действия, 

принимали участие в деятельности военизированных объединений? 

Если да, почему, по-вашему, такие случаи происходят? Какие дети чаще попадают в такую 

ситуацию? Для чего привлекают детей (в качестве солдатов, разведчиков и т.д.)?  

Как, по вашему мнению, это чаще происходит: ребенок сам принимает такое решение или его 

кто-то заставляет?  

Если заставляет: кто? Как ребенок может защититься, чтобы не попасть в подобную 

ситуацию? 

Откуда вы знаете о таких случаях? 

Работа 

Знаете ли вы о случаях, когда дети, вместо того, чтобы ходить в школу, работают?  

Если да, бывают ли такие случаи в городе, где вы живете, или в населенных пунктах, где вы 

проживали раньше?  
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Почему такое происходит? Какие дети чаще попадают в такую ситуацию?  

Как, по вашему мнению, это чаще происходит: ребенок сам принимает такое решение или его 

кто-то заставляет?  

Если заставляет: кто? Как ребенок может защититься, чтобы не попасть в подобную 

ситуацию? Как вы относитесь к таким случаям? 

 

 

Изменение поведения – 10 минут 

Вспомните, пожалуйста, был ли в последнее время случай, когда услышанная или увиденная вами 

информация заставила вас изменить свое мнение о школьном образовании или воспитании детей? 

Что это было за событие и какая информация? Почему эта информация так сильно на вас повлияла?  

Если респонденты не смогут вспомнить такие случаи, спросите о любой информации, 

которая заставила бы их резко изменить мнение  

Из каких источников вы чаще всего получаете информацию по вопросам школьного образования и 

воспитания детей?  

Каким источникам вы больше всего доверяете?  

Какая информация вас интересует больше всего? 

Через какие источники, по вашему мнению, лучше всего доносить информацию о вопросах, 

связанных с образованием? 

Кто (личность) должен доносить информацию об образовании, чтобы вы ей доверяли? 

Если информация или события связаны с образованием, уточнить более подробно 

 

Заключение – до 10 минут 

Какие еще вопросы, связанные с посещением школы вашими детьми, мы не обсудили? Есть ли у вас 

еще что-то, что вы можете добавить по этому вопросу? 

 

Всем спасибо за участие. 

Модератор! 

Если Вы понимаете, что участник имеет проблемы с доступом детей к 

образованию/здравоохранению/другим благам, имеет конфликты с какими-то организациями или 

учреждениями, имеет конфликты с детьми/другими людьми, дайте ему информационную листовку с 

контактами соответствующих организаций, куда они могут обратиться и получить помощь. 

Объясните, что это за организации. 

Данный разговор должен проводиться конфиденциально, без привлечения других участников ФГД.  
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ДОДАТОК 5. Анкета для інтерв’ювання ключових інформантів 

(регіональний рівень) 

Украина, 01601, Киев, бульвар Леси Украинки 34, 6-й этаж 

тел: (044) 230-0260  факс: (044) 230-0262 
 

Анкета для ключевых информантов 

(местный уровень) 

Проект №140.460 

Январь, 2016 

Номер интервью : /___/___/___/___/ Фамилия 

интервьюера:____________________ 

Область:  

Киевская .................................................... 1 

Харьковская ............................................... 2 

Днепропетровская ..................................... 3 

Донецкая .................................................... 4 

Луганская ................................................... 5 

Закарпатская ............................................. 6 

Дата интервью: /___/___/  /___/___/   

                             число            месяц 

Продолжительность:  /___/___/___/ минут 

Имя респондента _________________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________________ 

Организация ______________________________________________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что данное интервью проведено мною в 

полном соответствии с инструкциями по данному исследованию  

Интервьюер (подпись): 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю компанию “ГФК Юкрейн”, независимую 
исследовательскую компанию, которая занимается проведением опросов. Этот опрос проводится для 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Целью опроса является оценка доступа к школам детей 
переселенцев и других маргинализированных групп. Могли бы Вы уделить мне около 30 минут и 
ответить на вопросы о детях-переселенцах и посещении ними школы в вашей области?  
Уточните, пожалуйста, не против ли вы, чтобы ваше имя упоминалось в аналитических материалах, 

подготовленных по результатам этого опроса? 

Если вы будете против, мы гарантируем полную конфиденциальность, ваши ответы будут 
проанализированы только вместе с ответами других респондентов.  

1 – я против того, чтобы мое имя упоминалось в аналитических материалах 

2 – я не против того, чтобы мое имя упоминалось в аналитических материалах 
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Проблемы среднего образования и приема детей в школу 

А1. Какие проблемы наиболее распространены в сфере среднего образования в вашей 

области? Отметить все подходящие варианты 

А2. Какие из этих проблем наиболее актуальные? Выберите не больше трех проблем, 

которые являются самыми актуальными по вашему мнению 

 А1 А2 

1. Недостаточное количество школ, мест в школах, школы переполнены 1 1 

2. Недостаточно учителей  2 2 

3. Недостаточно опытных/высокопрофессиональных учителей, большая текучка 

учительского состава 
3 3 

4. Молодежь (молодые учителя) не идет работать в школы 4 4 

5. Низкая мотивация учителей  5 5 

6. Дети, которые поступают в школу, не готовы к обучению 6 6 

7. Дети и их родители не настроены на обучение (например, большое 

количество прогулов, родители не контролируют процесс образования детей) 
7 7 

8. Программа слишком сложна для детей 8 8 

9. Некачественные учебники 9 9 

10. У родителей не хватает денег на школьные нужды 10 10 

11. Значительное количество детей, которые не посещают школу (запишите 

категории 

детей_______________________________________________________) 

11 11 

12. Другое (уточните 

___________________________________________________)  
12 12 

13. Другое (уточните 

___________________________________________________) 
13 13 

 

Существуют ли проблемы с приемом детей-переселенцев в школы? Если да, уточните, какие 

именно: 

 Да      Нет Если «да», уточните какие 

А3. В вашем населенном 

пункте? 

1 2  

А4. В вашей области? 1 2  

А5. В Украине в целом? 1 2  
 

А6. Какие организации помогают переселенцам устроить ребенка в школу в случае 

возникновения проблем с приемом ребенка в школу?  

А7. Задать вопрос для всех организаций, отмеченных в А6: Знают ли переселенцы, что 

следует обратиться в ______ для решения проблем с приемом ребенка в школу? Оцените по 

шкале:  

1. Да, в большинстве знают 

2. Да, но не всегда 

3. В большинстве случаев  не знают  

4. Затрудняюсь ответить 

А8. По каждой организации, отмеченной в А6: Всем ли детям, по которым есть обращение, 

удается помочь? 
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А9. Если в А8 «нет»: Уточните, почему не удается помочь всем детям? 

 
А6 А7 

А8 А9 

Если А8 = «2 - нет» Да Нет 

Управление образования 1 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 2 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 3 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 4 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 5 1   2   3  4 1 2  

Волонтеры, работающие в ВПЛ 6 1   2   3  4 1 2  

Другие (укажите ___________________) 7 1   2   3  4 1 2  

Другие (укажите ___________________) 8 1   2   3  4 1 2  

Другие (укажите ___________________) 9 1   2   3  4 1 2  

Нет таких организаций 10 
→ переход к А10 

Не знаю 11 
 

А10. Из каких источников переселенцы в вашей области могут получить интересующую их 

информацию о возможностях образования для детей?  

А11. Через какие каналы информации вы бы рекомендовали доносить эту информацию?  

Выберите не более трех источников. 

 A10 A11 

Управление образования 1 1 

НПО (укажите_____________________) 2 2 

НПО (укажите_____________________) 3 3 

НПО (укажите_____________________) 4 4 

НПО (укажите_____________________) 5 5 

Волонтеры, работающие в ВПЛ 6 6 

Интернет (кроме социальных сетей) 7 7 

Социальные сети 8 8 

Телевидение 9 9 

Радио 10 10 

Пресса 11 11 

Другое (укажите_____________________) 12 12 

Другое (укажите_____________________) 13 13 

Другое (укажите_____________________) 14 14 

 

Причины непосещения школы 

А12.  Есть ли в вашей области дети-переселенцы, которые не посещают школу?  

1. Да  

2. Нет → переход к вопросу А16 

3. Не знаю  →  переход к А16  
 

А13. По каким причинам эти дети чаще всего не посещают школу? Отметить все 

подходящие варианты 

1. Их не принимают в школу из-за отсутствия мест в школе 

2. Их не принимают в школу из-за отсутствия необходимых документов 

3. У родителей/опекунов этих детей нет денег для того, чтобы собрать ребенка в школу 

4. Их не пускают родители, уточните причину __________________________________________ 
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5. Дети не хотят посещать школу, уточните причину ____________________________________ 

6. Территориальные ограничения (школы находятся очень далеко от места проживания детей), 

уточните, для каких местностей это наиболее характерно _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Другие причины (уточните)________________________________________________________ 

8. Другие причины (уточните)________________________________________________________ 

9. Другие причины (уточните)________________________________________________________ 
 

А14. Если ребенок-переселенец не посещает школу, какие организации проводят работу по 

вовлечению этого ребенка в систему образования?  

А15. Какая работа проводится? 

 A14 A15 

Управление образования 1 1 

Социальная служба для детей и молодежи 2 2 

Управление труда и  социальной защиты  3 3 

НПО (укажите_____________________) 4 4 

НПО (укажите_____________________) 5 5 

НПО (укажите_____________________) 6 6 

НПО (укажите_____________________) 7 7 

Волонтеры, работающие в ВПЛ 8 8 

Другое (укажите_____________________) 12 12 

Другое (укажите_____________________) 13 13 

Другое (укажите_____________________) 14 14 
 

А16. С какими трудностями в школе сталкиваются дети-переселенцы? Отметить все 

подходящие варианты 

1. Трудности в общении с учителями (уточните, какие) 

______________________________________________________________________________ 

2. Трудности в общении с одноклассниками/сверстниками (уточните, какие) 

______________________________________________________________________________ 

3. Уровень образования в школах слишком высокий для этих детей, детям трудно учиться  

4. У родителей не хватает денег на обучение детей (покупку дополнительных учебных 

материалов, оплату дополнительных услуг в школу и т.д.) 

5. Другое (уточните)_________________________________________________________________ 

6. Не знаю  
 

А17. Бывают ли случаи, когда детей-переселенцев принимают в школу, но потом они ее 

бросают? 

1. Не знаю таких → переход к A19 

2. Да, уточните наиболее частые причины этого _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

А18. Можно ли выделить определенные характеристики детей-переселенцев, которые 

бросают школу? 

1. Возраст: дети какого возраста чаще всего бросают школу______________________________ 

2. Пол: 2.1. мальчики или 2.2. девочки 

3. Проживание: 3.1. в домохозяйствах (в обычных квартирах, домах)  или 3.2. в местах 

совместного проживания ВПЛ (лагерях, общежитиях, модульных городках) 

4. Какие еще особенности характерны ВПЛ, которые бросают школу? 

______________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

А19. По вашим оценкам, сколько детей-переселенцев школьного возраста не посещают 

школу? Укажите долю таких детей по отношению ко всем детям-переселенцам школьного 

возраста:  

1. _________________% 

2. Не знаю 

 

А20. Как вы считаете в вашей области эта доля выше, ниже или не отличается от средней по 

Украине? 

1. Доля детей-переселенцев не посещающих школу в нашей области выше, чем в среднем по 

Украине 

2. Доля детей-переселенцев, не посещающих школу в шалей области не отличается от средних 

показателей по Украине 

3. Доля детей-переселенцев не посещающих школу в нашей области ниже, чем в среднем по 

Украине 

 

А21. Есть ли дети других категорий, которые не посещают школу? Уточните, какие это 

категории населения? По каким причинам дети этих категорий не посещают школу? 

Категория детей Причины непосещения школы 

  

  

  

  

  

 

 

Социальная интеграция 

А22.  В школах и классах, где учатся дети-переселенцы в вашем регионе, проводится ли 

какая-то работа с такими детьми по их интеграции в общество/новую общину? 

1. Да, уточните какая работа ________________________________________________________ 

Кто, какие организации ее проводят________________________________________________ 

2. Нет, почему ____________________________________________________________________ 

 

А23. Привлекаются ли к такой работе родители этих детей? 

1. Да, уточните каким образом ______________________________________________________ 

2. Нет, почему____________________________________________________________________ 

 

А24. Какой работы по интеграции детей-переселенцев в новую общину не хватает в вашем 

регионе? __________________________________________________________________ 
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«Снежный ком» 

А25. Кто, по вашему мнению, мог бы еще дать информацию по вопросам, связанным с 

посещением школы детьми-переселенцами? Можете ли Вы дать контакты такого 

специалиста? 

Имя_________________________________________________________________________________ 

Организация, должность________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, почта)______________________________________________________ 

 

 

Другое 

 

А26. Возможно, вы могли бы дать нам еще какую-то информацию о детях-переселенцах и их 

доступа к школе, которая на охвачена этой анкетой?  

Интервьюер, подробно запишите все, что скажет респондент 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК 6. Анкета для інтерв’ювання ключових інформантів 

(національний рівень) 

Украина, 01601, Киев, бульвар Леси Украинки 34, 6-й этаж 

тел: (044) 230-0260  факс: (044) 230-0262 
 

Анкета для ключевых информантов 

(национальный уровень) 

Проект №140.460 

Январь, 2016 

Номер интервью : /___/___/___/___/ Фамилия 

интервьюера:____________________ 

Дата интервью: /___/___/  /___/___/   

                             число            месяц 

 

Продолжительность:  /___/___/___/ минут 

Имя респондента _________________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________________ 

Организация ______________________________________________________________________ 

 

Должность ________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что данное интервью проведено мною в 

полном соответствии с инструкциями по данному исследованию  

Интервьюер (подпись): 

Здравствуйте, меня зовут _______________. Я представляю компанию “ГФК Юкрейн”, независимую 
исследовательскую компанию, которая занимается проведением опросов. Этот опрос проводится для 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Целью опроса является оценка доступа к школам детей 
переселенцев и других маргинализированных групп. Могли бы Вы уделить мне около 30 минут и 
ответить на вопросы?  
Уточните, пожалуйста, не против ли вы, чтобы ваше имя упоминалось в аналитических материалах, 

подготовленных по результатам этого опроса?  

Если вы будете против, мы гарантируем полную конфиденциальность, ваши ответы будут 
проанализированы только вместе с ответами других респондентов.  

1 – я против того, чтобы мое имя упоминалось в аналитических материалах 
2 – я не против того, чтобы мое имя упоминалось в аналитических материалах 

 
Проблемы среднего образования и приема детей в школу 

А27. Какие проблемы наиболее распространены в сфере среднего образования в Украине? 

Отметить все подходящие варианты 

А28. Какие из этих проблем наиболее актуальные? Выберите не больше трех проблем, 

которые являются самыми актуальными по вашему мнению 

 В1 В2 

14. Недостаточное количество школ, мест в школах, школы переполнены 1 1 

15. Недостаточно учителей  2 2 
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16. Недостаточно опытных/высокопрофессиональных учителей, большая текучка 

учительского состава 
3 3 

17. Молодежь (молодые учителя) не идет работать в школы 4 4 

18. Низкая мотивация учителей  5 5 

19. Дети, которые поступают в школу, не готовы к обучению 6 6 

20. Дети и их родители не настроены на обучение (например, большое 

количество прогулов, родители не контролируют процесс образования детей) 
7 7 

21. Программа слишком сложна для детей 8 8 

22. Некачественные учебники 9 9 

23. У родителей не хватает денег на школьные нужды 10 10 

24. Значительное количество детей, которые не посещают школу (запишите 

категории детей______________________________________________________) 
11 11 

25. Другое (уточните 

___________________________________________________)  
12 12 

26. Другое (уточните 

___________________________________________________) 
13 13 

27. Другое (уточните 

___________________________________________________) 
14 14 

 

А29. Существуют ли проблемы с приемом детей-переселенцев в школы? 

1. Да, уточните, какие ______________________________________________________ 

В каких областях эта проблема выражена больше всего? 

_________________________________________________________________________ 

2. Нет  

 

А30. Какие организации помогают переселенцам устроить ребенка в школу в случае 

возникновения проблем с приемом ребенка в школу?  

А31. Задать вопрос для всех организаций, отмеченных в В4: Знают ли переселенцы, что 

следует обратиться в ______ для решения проблем с приемом ребенка в школу? Оцените по 

шкале:  

5. Да, в большинстве знают 

6. Да, но не всегда 

7. В большинстве случаев  не знают  

8. Затрудняюсь ответить 

А32. По каждой организации, отмеченной в В4: Всем ли детям, которые выявляются, 

удается помочь? 

А33. Если в В6 «нет»: Уточните, почему не удается помочь всем детям? 

 
В4 В5 

В6 В7 

Если В6 = «2 - нет» Да Нет 

Управление образования 1 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 2 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 3 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 4 1   2   3  4 1 2  

НПО (укажите_____________________) 5 1   2   3  4 1 2  

Волонтеры, работающие в ВПЛ 6 1   2   3  4 1 2  

Другие (укажите ___________________) 7 1   2   3  4 1 2  

Другие (укажите ___________________) 8 1   2   3  4 1 2  
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Другие (укажите ___________________) 9 1   2   3  4 1 2  

Нет таких организаций 10 
→ переход к А10 

Не знаю 11 

 

Причины непосещения школы 

А34. Оцените, пожалуйста, насколько для Украины актуальна проблема непосещения школы 

детьми-переселенцами: 

1. Проблема актуальна для всех областей, в которых проживают переселенцы 

2. Проблема актуальна только для некоторых областей, уточните, для каких: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Эта проблема неактуальна для Украины 

 

А35. Можете ли вы оценить, сколько детей-переселенцев не посещают школу? (в % 

соотношении к общему числу детей-переселенцев школьного возраста – возможно указание 

интервала от … до …) _______________________% 

 

А36. По каким причинам дети-переселенцы чаще всего не посещают школу? Отметить все 

подходящие варианты 

1. Их не принимают в школу из-за отсутствия мест в школе 

2. Их не принимают в школу из-за отсутствия необходимых документов 

3. У родителей/опекунов этих детей нет денег для того, чтобы собрать ребенка в школу 

4. Их не пускают родители, уточните причину __________________________________________ 

5. Дети не хотят посещать школу, уточните причину ____________________________________ 

6. Территориальные ограничения (школы находятся очень далеко от места проживания детей), 

уточните, для каких местностей/областей это наиболее характерно _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Другие причины (уточните)________________________________________________________ 

8. Другие причины (уточните)________________________________________________________ 

9. Другие причины (уточните)________________________________________________________ 

 

А37. Если ребенок-переселенец не посещает школу, какие организации проводят работу по 

вовлечению этого ребенка в систему образования?  

А38. Какая работа проводится? 

 В11 В12 

Управление образования 1  

Социальная служба для детей и молодежи 2  

Управление труда и  социальной защиты  3  

НПО (укажите_____________________) 4  

НПО (укажите_____________________) 5  

НПО (укажите_____________________) 6  

НПО (укажите_____________________) 7  

Волонтеры, работающие в ВПЛ 8  

Другое (укажите_____________________) 12  

Другое (укажите_____________________) 13  

Другое (укажите_____________________) 14  
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А39. С какими трудностями в школе сталкиваются дети-переселенцы? 

1. Трудности в общении с учителями (уточните, какие) 

______________________________________________________________________________ 

2. Трудности в общении с одноклассниками/сверстниками (уточните, какие) 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. Уровень образования в школах слишком высокий для этих детей, детям трудно учиться  

5. У родителей не хватает денег на обучение детей (покупку дополнительных учебных 

материалов, оплату дополнительных услуг в школу и т.д.) 

6. Другое (уточните)_________________________________________________________________ 

7. Не знаю  

 

А40. Есть ли дети других категорий, которые не посещают школу? Уточните, какие это 

категории населения? По каким причинам дети этих категорий не посещают школу? 

Категория детей Причины непосещения школы 

  

  

  

 

Социальная интеграция 

А41. Предусмотрены ли программы по интеграции детей-переселенцев в общину на новом 

месте жительства? 

3. Да, уточните какая работа проводится: 

a. На национальном уровне _______________________________________________________ 

b. Кто, какие организации ее проводят_________________________________________ 

c. Какие целевые группы этой программы? ____________________________________ 

d. На уровне регионов____________________________________________________________ 

e. Кто, какие организации ее проводят_________________________________________ 

f. Какие целевые группы этой программы? ____________________________________ 

4. Нет, почему _____________________________________________________________________ 

 

А42. Какой работы по интеграции детей-переселенцев в новую общину не хватает в 

Украине? ___________________________________________________________________________ 

 

Другое 

А43. Возможно, вы могли бы дать нам еще какую-то информацию о детях-переселенцах и их 

доступа к школьному образованию, которая на охвачена этой анкетой?  

Интервьюер, подробно запишите все, что скажет 

респондент____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


