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Протокол дослідження
Визначення психоемоційного стану та потреб дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів.

Перелік скорочень

ОМС – орган місцевого самоврядування
НПА – нормативно-правовий акт
ВПО – внутрішньо переміщені особи
АТО/ООС – антитерористична операція/Операція об’єднаних сил

Теоретичні засади дослідження

 Протягом років в Україні склалася кризова ситуація, пов’язана з анексією 
Автономної Республіки Крим і воєнним конфліктом у Донецькій та Луганській областях. 
Унаслідок політичних трансформацій і територіальних змін в Україні з’явилася нова 
соціально незахищена група людей, що потребує допомоги, – ВПО. Якщо зважати на те, що 
ВПО прибули з зони військового конфлікту на сході України, а також той факт, що вони мали 
труднощі з соціальною адаптацією протягом цих років та часто перебували у складному 
матеріальному становищі, – можна зробити висновок щодо необхідності довгострокових 
рішень для інтеграції у приймаючу громаду міста ВПО загалом та дітей із числа ВПО зокре-
ма, поступово вирішуючи проблеми цієї категорії населення не точково, а у комплексі. 
 Переміщення – це подія, що змінює життя людини. Хоча вплив переміщення часто 
травматичний, який не вдається усунути до кінця, дітям із числа ВПО потрібно надати 
можливість повернутися до нормального життя на підставі довгострокових рішень.
 Термін «дитина, яка постраждала внаслідок військових дій та збройного конфлік-
ту» вперше в нашому законодавстві з’явився у січні 2016 року, коли в Закон України «Про 
охорону дитинства» були внесені відповідні зміни. Проте отримання цього правового стату-
су сьогодні для дитини на практиці поки що нічого не дає, оскільки реальних пільг, як це, 
наприклад, передбачено Законом України «Про соціальний захист дітей війни», для них 
немає.
 Водночас слід зазначити, що у Верховній Раді України було зареєстровано декіль-
ка законопроєктів (№ 6270, № 6270-1, № 6510), спрямованих на унормування цієї проблеми 
і встановлення конкретних прав, гарантій та компенсаторів дітям, які постраждали від 
бойових дій. На жаль, вони не були розглянуті. 
 Водночас був прийнятий точковий Закон України, що передбачає безоплатне 
харчування дітей із числа ВПО або дітей, що мають статус дитини, постраждалої внаслідок 
військових дій та збройного конфлікту. Цим нормативно-правовим актом внесені зміни до 
законів України: «Про дошкільну освіту», «Про дитяче харчування», «Про забезпечення 
прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про професійну (професійно-технічну) 
освіту», «Про загальну середню освіту». Проєкт закону був підготовлений ще у 2015 році.
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 5 липня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив постано-
ву № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». За 
оцінкою ЮНІСЕФ, в Україні 580 тис. дітей, які постраждали від 
конфлікту, насправді потенційних отримувачів статусу постраждалих 
може бути набагато більше. Однак протягом першого року дії урядової 
постанови статус отримали лише 9 дітей. Через рік до постанови 
внесли зміни, які мали б її покращити. Ситуація зрушила з мертвої 
точки, та з близько 1 млн потенційних постраждалих на кінець 2019 
року статус отримали майже 40 тис. дітей. Серед причин низької 
кількості тих, хто набув статус, зокрема:
- статус заради статусу – родини не бачать сенсу оформлювати 
статус, який нині нічого не дає;
- багато родин все ще не знають про існування постанови та 
можливість набуття статусу;
- батькам повідомляють про відмови в отриманні статусу з боку 
відповідальних служб, часто це стається через колізії в постанові.
 За словами заступника директора Департаменту захисту 
прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України 
Володимира Вовка, отримання такого статусу дає перспективу для 
держави розпочати серйозну, обґрунтовану фінансову роботу з надан-
ня гарантій і пільг таким дітям.

Мета оцінки

 Визначення психоемоційного стану та потреб дітей із числа 
ВПО, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у 
громаді міста Кривий Ріг із метою виявлення проблемних місць і 
конфліктних ситуацій, які можуть стати бар’єрами в процесі стабіліза-
ції психоемоційного стану дитини після переміщення, та подальше 
розроблення рекомендацій із технічної допомоги в організації процесу 
надання пільг зазначеній категорії дітей із числа ВПО в соціальній 
програмі міста.

Методи оцінки

 Для отримання достовірних даних застосовувалися методи та 
інструменти, релевантні цілям і завданням дослідження, а саме – 
репрезентативне дослідження через опитування батьків, що охоплює 
кількість родин, в яких є діти зі статусом, – 21 (станом на 1 листопада 
2019 року у місті Кривий Ріг) та 29 родин, у яких є діти, потенційні 
отримувачі статусу, які зверталися за допомогою та пройшли психоло-
гічну реабілітацію у межах проєкту «Сприяння інтеграції та забезпе-
чення прав ВПО в громаді» міста Кривий Ріг «Захист в дії» протягом 
2017–2018 років.
 Завдання оцінки: визначення психоемоційного стану та 
потреб дітей із числа ВПО, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів, у громаді міста Кривий Ріг.
 Об’єкт оцінки: рівень психоемоційного стану та потреб дітей із 
числа ВПО, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, у громаді міста Кривий Ріг, рівень їх соціальної адаптації та 
інтеграції, а також формування їхніх потреб, на підставі анкетування 
батьків таких дітей.

Лариса Сидоренко 
координатор з питань вимушено переміщених осіб

 ГО «Егіда-Центр»



Предмет оцінки: ступінь забезпечення потреб цієї категорії дітей та їх сімей, доступу до наявних у громадах ресурсів і послуг, 
зокрема: соціального захисту, психологічної підтримки, медичної допомоги, освіти.
Учасники оцінки: родини ВПО, діти в яких вже мають статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів», та родини, діти в яких є потенційними набувачами цього статусу.
Джерела інформації: матеріали інтерв’ю за допомогою анкетування батьків дітей із числа ВПО. 

Методи та інструменти оцінки

План
проведення визначення психоемоційного стану та потреб дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Обмеження оцінки:
• формалізоване/суб’єктивне ставлення до оцінювання;
• відмова від відповідей/інтерв’ю;
• недостовірні відповіді внаслідок нестабільного психоемоційного стану.

Інформація про місто, в якому відбувається дослідження

Кривий Ріг – місто в Дніпропетровській області, найбільше з міст України, що не є обласним центром. 
Населення
Станом на 1 квітня 2019 року становить 624 000 мешканців:
- жінок – 320 750;
- чоловіків – 211 315; 
- дітей – 91 935.  
Кількість ВПО
Станом на 1 квітня 2019 року становить 17 208 осіб (10 089 родин):
- осіб працездатного віку – 7 778;
- дітей – 5 148;
- осіб з інвалідністю та пенсіонерів – 4 282;
- осіб, що потребують житла – 2 384.

Цільова група Метод оцінки Інструменти

Родини ВПО, діти в яких отримали статус 
або є потенційними отримувачами статусу

Індивідуальні інтерв’ю Анкета структурованого інтерв’ю

Діяльність Термін проведення

Підготовка інтерв’юерів: ввідні бесіди, пробні інтерв’ю з подальшим 
виявленням та аналізом помилок, інструктаж. Під час інструктажу 
інтерв’юера знайомлять із завданнями дослідження, правилами 
заповнення анкети, принципами пошуку респондентів, змістом 

ввідної бесіди.

28 жовтня – 1 листопада 2019 року

Інтерв’ювання за допомогою анкети батьків із числа ВПО, діти яких 
отримали статус або є потенційними отримувачами статусу.

5–20 листопада 2019 року

Обробка та внесення у базу даних результатів опитування. Складан-
ня Звіту за результатами дослідження.

21 листопада – 10 грудня 2019 року
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Райони: Селища: Села:

Довгинцівський Авангард Новоіванівка

Інгулецький Гірницьке Тернуватий Кут

Металургійний Коломійцеве

Покровський Степне

Саксаганський

Тернівський

Центрально-Міський

Адміністративний поділ
До складу Кривого Рогу входять 7 районів, 3 селища та 2 села.

Навчальні заклади міста Кривий Ріг:
- дошкільних навчальних закладів – 152, навчається дітей – 23 269, із них діти з числа ВПО – 487;
- шкіл і навчально-виховних комплексів (усіх ступенів) – 151, навчається дітей – 68 666, із них діти з числа ВПО – 798;
- професійно-технічних навчальних закладів – 14, навчається дітей – 7 047, із них діти з числа ВПО – 143;
- вищих навчальних закладів:
– I–II рівня акредитації – 15, навчається дітей – 10 055;
– III–IV рівня акредитації – 15, навчається дітей – 16 749, із них діти з числа ВПО – 317.

Соціальні категорії дітей, які отримують матеріальну допомогу за рішенням виконавчого комітету Криворізької міської ради:
• діти з багатодітних родин – 13 235;
• діти з інвалідністю – 2 600;
• діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування – 779;
• діти загиблих і зниклих безвісти учасників АТО/ООС – 99.
Планується долучити до цих соціальних категорій дітей, які мають статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів».

Інклюзивна освіта 
Кількість закладів, включених до процесу, – 8. 
Кількість дітей із числа ВПО з інвалідністю, що потребують інклюзивної освіти, – 37.

Заклади охорони здоров’я: 
• центри первинної медичної допомоги – 7;
• амбулаторії – 45. 
Кількість лікарів на 10 тис. населення – 26,75 %.

Результати дослідження

Для визначення впливу переміщення на дітей із числа ВПО проанкетовано цільову аудиторію, а саме родини ВПО, діти в яких 
отримали статус або є потенційними отримувачами статусу у місцях компактного проживання в усіх 7 районах міста. Участь взяли 
50 осіб (38 жінок та 12 чоловіків).
 
Вік. За віком респонденти розподілилися таким чином:
• 20–30 років – 19 осіб;
• 31–40 років – 21 особа;
• 41–50 років – 7 осіб;
• 51 і старше – 3 особи.
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Район проживання: 
16 % – Тернівський (зокрема тимчасове містечко модульного типу – 13 %);
20 % – Саксаганський; 
36 % – Металургійний;
12 % – Покровський; 
8 % – Центрально-Міський; 
8 % – Інгулецький;
4 % – Довгинцівський.

Результати анкетування
Інформація стосовно дітей із числа ВПО: 50 осіб (24 дівчат та 26 хлопців).
Віковий розподіл:
• 5–9 років – 14 осіб;
• 10–14 років – 18 осіб;
• 15–19 років – 12 осіб;
• 20–23 роки – 6 осіб.

Слід пам’ятати, що право на отримання статусу має дитина, яка під час здійснення 
антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки й оборони 
у Донецькій та Луганській областях не досягла 18 років (повноліття).

До конфлікту проживали: 26 осіб – у Донецькій області, 24 особи – у Луганській 
області. Більшість виїхали з зони військового конфлікту у 2014 році (22 – липні 2014 
року, 6 – у серпні 2014 року, 10 – у вересні 2014 року, 2 – у жовтні 2014 року, 6 – у 
грудні 2014 року та 4 – у 2015 році (у січні та лютому)).

Освітні заклади, що їх наразі відвідують діти: 
10 % – дошкільний навчальний заклад;
64 % – загальноосвітня школа; 
6 % – ліцей; 
8 % – коледж; 
12 % – вищий навчальний заклад.
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Стосовно тривалості часу, який дитина проживає у нинішньому місці проживання:

Час проживання у місті Кривому Розі: 
52 % – 5 років; 
32 % – 4 роки; 
16 % – від 6 місяців до 1 року.

Отже, більшість із тих, хто вимушені були тимчасово покинути власні домівки, цю «тимчасовість» відчувають уже 
тривалий період. Вони пояснювали, що не можуть повернутися додому, оскільки: або їхній будинок/квартира 
зруйновані, або перебування на тимчасово окупованій території становить загрозу через політичні погляди, громад-
ську діяльність чи інші підстави. Натомість про привабливість нинішнього міста перебування свідчить те, що досить 
довгий період ВПО залишаються у цій громаді та не шукають інших рішень.
Кількість осіб, які залишаються у місті Кривому Розі, може бути пов’язана, з одного боку, зі стабільністю, яку вони 
отримали, а з другого – з надією на стабілізацію ситуації в зоні проведення АТО/ООС.

Соціально-економічне становище
Житлові умови: 
44 % – орендована квартира;
12 % – орендований будинок; 
18 % – кімната у гуртожитку;
16 % – кімната у модульному містечку; 
4 % – тимчасове соціальне житло;
6 % – власна квартира.
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Рівень доходів на сім’ю: 
0 % – менше 2 000 грн/місяць;
12 % – 2000–4 000 грн/місяць; 
18 % – 4000–6 000 грн/місяць;
22 % – 6000–8 000 грн/місяць; 
48 % – понад 8 000 грн/місяць.

Загалом рівень доходів переселенців не дуже задовільний, він становить від 800 до 2000 грн/мі-
сяць на кожного члена родини. Ще більші труднощі виникають у людей, які самі винаймають 
житло, ціна на яке варіюється у межах 2 000–4 000 грн/місяць. Альтернативою є гуртожитки, 
модульне містечко та тимчасове соціальне житло, але це не повністю вирішує проблеми людей, 
адже умови проживання у місцях компактного поселення не зовсім відповідають вимогам і 
бажанням ВПО. 

Психоемоційні бар’єри в адаптації дитини 
У будь-якому конфлікті найбільше страждає найуразливіша категорія населення – діти. Саме 
вони зазнають значних складнощів соціального і психоемоційного характеру, пов’язаних зі 
зміною середовища проживання та звичного кола спілкування, особливо якщо така міграція 
спричинена війною.

Чи вважаєте Ви себе інтегрованим/інтегрованою у місцеву громаду? 
36 % – так; 
44 % – частково; 
12 % – ні;
8 % – важко відповісти.

Це одне з головних запитань анкетування, адже рівень самооцінки інтегрованості до місцевої 
громади в родині суттєво впливає на психоемоційний стан дитини, яка отримала досвід перемі-
щення.
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Рівень інтегрованості ВПО в приймаючу громаду

Чи дотримується дитина правил поведінки в навчальному закладі?
32 % – ні; 
44 % – так; 
24 % – важко відповісти.

Чи потребує дитина корекції емоційного стану під час перебування у 
навчальному закладі?
28 % – ні; 
44 % – так; 
28 % – важко відповісти.

Чи відповідає рівень академічної успішності дитини рівню, який був 
до переміщення?
36 % – ні; 
40 % – так; 
24 % – важко відповісти.

Чи траплялися випадки булінгу в навчальному закладі за ознакою 
статусу ВПО?
66 % – ні; 
14 % – так; 
20 % – важко відповісти.



Чи є ознаки соціальної дезадаптації у Вашої дитини?
6 % – повне замикання у собі;
8 % – замикання у сім’ї або групі однолітків; 
16 % – намагання включитися у життя суспільства та неспроможність це зробити через неадекватне сприй-
няття соціальних норм; 
16 % – важко відповісти;
54 % – таких ознак немає.

Оцініть наявність запропонованих ознак за 5-бальною системою (1 – це найменш значуща, 5 – найважливіша 
умова)

З наданого переліку батьки звернули увагу на такі ознаки, що заважають психологічному здоров’ю дітей:
- підвищена збудливість і незібраність;
- відчуття тривоги під час згадування;
- нічні кошмари, інші порушення сну;
- почуття відповідальності та провини;
- стурбованість щодо безпеки, думки про загрозу;
- агресивна поведінка, спалахи гніву;
- пильна увага до тривоги батьків;
- ухиляння від школи;
- схильність до усамітнення;
- тривога розлуки;
- втрата здатності до концентрації в школі, зниження успішності;
- надмірна активність з іншими людьми;
- відсторонення від інших із метою врегулювання внутрішнього конфлікту.
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 Послуги, в яких Ви відчуваєте потребу, для поліпшення психоемоційного стану Вашої дитини:
36 % – послуги психолога;
34 % – санаторно-курортне оздоровлення;
22 % – позашкільні заняття;
22 % – заняття спортом;
2 % – інше.

Потреба у безкоштовній допомозі фахівця (психолога):
28 % – психологічний супровід;
44 % – підтримка розвитку особистісних ресурсів дитини;
22 % – психологічне консультування з подолання наслідків;
6 % – інше.

Потреба в послугах

Висновок

У залишку ми маємо складну ситуацію, яку переживає Україна останні 6 років. Це 
низка надзвичайних та екстремальних подій, які є травмуючими для різних верств 
населення. Проте особливих випробувань, як ми бачимо, зазнають діти, що пережили 
психотравмуючі події, наслідки яких ще довго будуть відбиватися на їхньому психічно-
му здоров’ї, поведінці, здатності будувати конструктивні соціальні зв’язки. ВПО та діти 
з їх числа досі потребують допомоги, незважаючи на те, що термін проживання поза 
зоною військового конфлікту у більшості становить понад 5 років і рівень самооцінки 
інтегрованості ВПО до громади міста Кривого Рогу досить високий. Єдиної програми 
для дітей, на долю яких випало внутрішнє переміщення, ні на регіональному, ні на 
місцевому рівнях не впроваджено. Тому вважаємо за необхідне ініціювати адвокаційну 
кампанію з розроблення та впровадження пілотної програми підтримки дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, на місцевому рівні у 
межах приймаючої громади. Така програма має забезпечувати як матеріальну допом-
огу родинам із числа ВПО, діти в яких мають зазначений статус, так і формування 
механізму для надання інших видів допомоги, потребу в яких виявило це опитування. 
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Думки, висновки чи рекомендації належать авторам чи 
упорядникам видання та не обов’язково відображають 

погляди Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ» 
та Ради Європи.

11



Адміністративний поділ
До складу Кривого Рогу входять 7 районів, 3 селища та 2 села.

Навчальні заклади міста Кривий Ріг:
- дошкільних навчальних закладів – 152, навчається дітей – 23 269, із них діти з числа ВПО – 487;
- шкіл і навчально-виховних комплексів (усіх ступенів) – 151, навчається дітей – 68 666, із них діти з числа ВПО – 798;
- професійно-технічних навчальних закладів – 14, навчається дітей – 7 047, із них діти з числа ВПО – 143;
- вищих навчальних закладів:
– I–II рівня акредитації – 15, навчається дітей – 10 055;
– III–IV рівня акредитації – 15, навчається дітей – 16 749, із них діти з числа ВПО – 317.

Соціальні категорії дітей, які отримують матеріальну допомогу за рішенням виконавчого комітету Криворізької міської ради:
• діти з багатодітних родин – 13 235;
• діти з інвалідністю – 2 600;
• діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування – 779;
• діти загиблих і зниклих безвісти учасників АТО/ООС – 99.
Планується долучити до цих соціальних категорій дітей, які мають статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів».

Інклюзивна освіта 
Кількість закладів, включених до процесу, – 8. 
Кількість дітей із числа ВПО з інвалідністю, що потребують інклюзивної освіти, – 37.

Заклади охорони здоров’я: 
• центри первинної медичної допомоги – 7;
• амбулаторії – 45. 
Кількість лікарів на 10 тис. населення – 26,75 %.

Результати дослідження

Для визначення впливу переміщення на дітей із числа ВПО проанкетовано цільову аудиторію, а саме родини ВПО, діти в яких 
отримали статус або є потенційними отримувачами статусу у місцях компактного проживання в усіх 7 районах міста. Участь взяли 
50 осіб (38 жінок та 12 чоловіків).
 
Вік. За віком респонденти розподілилися таким чином:
• 20–30 років – 19 осіб;
• 31–40 років – 21 особа;
• 41–50 років – 7 осіб;
• 51 і старше – 3 особи.


