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Опитування навчальних закладів щодо наявних потреб на підконтрольних 
уряду України територіях (ПУТ) Донецької та Луганської областей – вересень 

2018 року 
   
 

Огляд методології та головні результати 
   

Методологія та охоплення опитування 
Команда Освітнього Кластера в співпраці з Департаментами освіти і науки та 

партнерами, провела опитування навчальних закладів на підконтрольних Уряду 

України територіях (ПУТ) Донецької і Луганської областей. Завданням опитування 

стала оцінка потреб у галузі освіти в зазначених областях, а основна увага 

приділялася гуманітарним потребам, потребам раннього відновлення, а також 

іншим потребам на територіях, що зазнали впливу конфлікту. 

Онлайн-анкета була поширена серед усіх навчальних закладів на підконтрольних 

уряду територіях Донецької та Луганської областей, включаючи школи, дитячі садки, 

професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ) та заклади позашкільної освіти. Збір 

даних відбувався з 19 вересня по 3 жовтня 2018 року. Відповіді надійшли від 920 

навчальних закладів, з них 557 шкіл, 309 дитячих садків, 25 ПТНЗ та 29 закладів 

позашкільної освіти. У порівнянні з аналогічним опитуванням навчальних закладів 

2017 року (ECS 2017) та опитуванням для визначення гуманітарних потреб 2016 року 

(ECHS 2016), кількість закладів-респондентів зросла, відповідно, на 59 та на 263. 

Відповідно до оцінок на основі отриманих даних, опитування охоплює 50% 

навчальних закладів в обох областях (ПУТ), які відвідує 65% всіх зарахованих до шкіл 

дітей.  

Із загальної кількості опитаних навчальних закладів (920), 442 розташовані з межах 

20 км від лінії розмежування, включаючи 72 – в 5-кілометровій зоні. Їх відвідують, 

відповідно, 94 000 та 12 500 дітей. 

Таблиця 1. Покриття навчальних закладів опитуванням та число охоплених 

дітей 

  

К-ть 
опитаних 

навчальних 
закладів 

К-ть дітей в 
опитаних 

навчальних 
закладах 

Частка 
відповідей 
(%закладів) 

Частка 
відповідей 

(% дітей) 

Донецька 684  159 222  55% 67% 
Школи* 382  124 331  73% 77% 
Дитячі садки 264  31 653  44% 47% 
ПТНЗ 13  3 238  30% 32% 
Позашкільні навчальні 

заклади 
25  Н/Д  32%  Н/Д  
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 Продовження таблиці 1 
К-ть 

опитаних 
навчальних 

закладів 

К-ть дітей в 
опитаних 

навчальних 
закладах 

Частка 
відповідей 
(%закладів) 

Частка 
відповідей 

(% дітей) 
Луганська 236  45 519  40% 62% 

Школи* 175  37 042  63% 69% 
Дитячі садки 45  5 969  17% 40% 
ПТНЗ 12  2 508  60% 50% 
Позашкільні навчальні 

заклади 
4  Н/Д  17%  Н/Д  

Всього 920  204,741  50% 65% 
*Школи включають в себе навчально-виховні комплекси (НВК – комбінований навчальний заклад, до складу 

якого входить школа та дитячий садок), школи-інтернати, ліцеї та гімназії 

 

Головні результати опитування 

Відгуки щодо гуманітарної допомоги, отриманої впродовж 2017/2018 

навчального року  

- 49% (Донецька область - 48%, Луганська область - 52%) з усіх опитаних 

навчальних закладів повідомили про отримання тієї чи іншої підтримки з боку 

неурядових організацій протягом 2018-2019 навчального року. Цей показник є 

значно нижчим у порівнянні з 2017/2018 навчальним роком, коли частка шкіл, які 

отримували підтримку, сягала 73%.   

- 93% навчальних закладів в межах 5-кілометрової зони від лінії розмежування 

отримували принаймні один вид допомоги. Що стосується закладів на відстані 5-

20 км від лінії розмежування, які отримували підтримку, то їхня частка є 

співставною із закладами на відстані понад 20 км і становить 52%.  

- Загалом, рівень задоволеності втручаннями, пов’язаними з ремонтами, 

обладнанням, наборами навчальних матеріалів та неформальною освітою і 

навчанням життєвим навичкам дещо знизився. Натомість рівень задоволеності 

заходами з нарощення потенціалу та психосоціальної підтримки для дітей 

залишився на тому ж високому рівні. Для кращого розуміння напрямків, що 

отримали низький рівень задоволеності, а також для пошуку шляхів для 

поліпшення, потрібна деталізація за типом навчального закладу і додаткові 

обговорення у форматі фокус-групи. 

Таблиця 2. Рівень задоволеності допомогою, що була отримана в 2017/2018 

навчальному році за типом допомоги 

 

К-ть 

навчальних 

закладів, що 

отримали 

гуманітарну 

допомогу 

% від 

загальної 

кількості 

опитаних 

навчальних 

закладів 

Рівень 

задоволеності 

за шкалою 

від 1 (погано) 

до 5 (дуже 

добре) 

Ремонти  81 9% 4,2 

Шкільне обладнання  157 17% 4,2 

Набори навчальних матеріалів  270 29% 4,1 

Нарощення потенціалу (тренінги) 210 23% 4,7 



3 
 

 Продовження таблиці 2 К-ть 

навчальних 

закладів, що 

отримали 

гуманітарну 

допомогу 

% від 

загальної 

кількості 

опитаних 

навчальних 

закладів 

Рівень 

задоволеності 

за шкалою 

від 1 (погано) 

до 5 (дуже 

добре) 

Неформальна освіта та навчання життєвим 

навичкам  143 15% 4,4 

Психосоціальна підтримка для дітей або 

вчителів 161 18% 4,6 

 

Інфраструктура навчального закладу 

- 84%, або 771 навчальний заклад повідомили про необхідність ремонту або 

заміни деяких компонентів інфраструктури. Найбільш згадуваними категоріями є 

дах (46%), вікна (45%) та сантехнічне обладнання (45%). 

- 40%, або 374 навчальні заклади повідомили про необхідність ремонту системи 

опалення. 

- 113 навчальних закладів потребують ремонтів та відновлення, які викликані 

причинами, що стосуються конфлікту; з них 77 знаходяться в межах 20 км від лінії 

розмежування. 

- 81%, або 747 навчальних закладів вказали на необхідність заміни частини 

шкільного обладнання. 

- 75% навчальних закладів повідомили про наявність внутрішніх приміщень для 

занять спортом, проте 45% з них, або 298 закладів, зазначили, що ці приміщення 

(зазвичай, спортивні зали) потребують ремонту або відновлення.  

- Для з’ясування того, наскільки критичними є ці інфраструктурні потреби, 

необхідно проведення додаткових досліджень. 

Безпека навчально-освітнього середовища 

- 66%, або 606 навчальних закладів мають занепокоєння через проблеми безпеки 

та охорони (пов’язані і не пов’язані з конфліктом) в безпосередній близькості від 

території / розташування закладу, або на шляху дітей до / зі школи. 

- 22%, або 201 навчальних закладів повідомили про своє занепокоєння пов’язаною 

з конфліктом безпековою ситуацією, зокрема, близькою дислокацією військових, 

нерозірваними боєприпасами, обстрілами та присутністю КПП. Частка шкіл, що 

непокоються через проблеми безпеки та охорони в межах 20 та 5 кілометрів від 

лінії розмежування становить відповідно 33% та 78%.  

- 154 навчальні заклади повідомили про своє занепокоєння через близьке 

розташування до місць дислокації військових, а 61 школа була стривожена 

можливою наявністю нерозірваних боєприпасів поблизу закладу. У порівнянні з 

2017 роком прогресу у цих напрямках не спостерігається, адже тоді про такі ж 

проблеми повідомили, відповідно, 150 і 62 школи. 

- Найбільш поширеними проблемами безпеки та охорони, що не стосуються 

конфлікту, є питання дорожніх умов та безпеки дорожнього руху: їх згадали 41%, 

або 376 навчальних закладів. Військові транспортні засоби, що регулярно 
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пересуваються прилеглими дорогами також викликали занепокоєння у 

поодиноких випадках. 

- Іншими проблемами безпеки, що їх часто згадували школи, стала присутність 

бездоглядних собак та брак засобів безпеки (наприклад, парканів, охоронців 

тощо).  

- 74% навчальних закладів в межах 5 км від лінії розмежування (ПУТ) повідомили, 

що у них або немає прийнятного захисного середовища / бомбосховища, або 

воно обладнане неналежним чином. 

- 47% навчальних закладів повідомили, що знають про Декларацію про безпеку 

шкіл, і 95% з них висловили готовність не тільки дізнатися більше про її 

положення, але й поширювати цю інформацію серед колег, дітей та батьків. 

Потреби дітей 

- 54% навчальних закладів повідомили, що помічають вплив конфлікту на здатність 

своїх учнів навчатися, або на їхнє благополуччя. На відстані до 20 км від лінії 

розмежування цей показник становить 65%. На жаль, він не поліпшився у 

порівнянні з минулорічним опитуванням, коли він становив 52% для всіх 

навчальних закладів, і 74% - для шкіл в межах 15 км від лінії розмежування. 

- Оціночна кількість дітей, які потребують послуг психосоціальної підтримки для 

подолання впливу конфлікту на їхню здатність навчатися або на їхнє 

благополуччя становить щонайменше 23 000. 

- 48% навчальних закладів повідомили, що як мінімум кожний четвертий їхній 

учень потребує навчальних матеріалів в результаті переміщення або через 

погіршення статків родини. Оціночна кількість таких дітей в опитаних школах 

становить щонайменше 36 000. 

- 89% шкіл, які взяли участь в опитуванні, отримували у 2017/2018 навчальному 

році просвіту з питань мінної безпеки, і 75% вказали на необхідність 

продовження такого навчання у 2019 році. 

- Оціночна кількість дітей в опитаних навчальних закладах, які отримають користь 

від різноманітних програмних заходів із підвищення стійкості та розвитку 

життєвих навичок, зокрема, чутливості до конфлікту, зміцнення миру та навичок 

долання труднощів, становить щонайменше 94 000. 

- 43%, або 393 навчальні заклади визнали, що у них навчаються діти, які 

потребують певних елементів інклюзивного навчання у школі. У більшості шкіл, 

що потребують цих послуг, навчається до 5 таких дітей. Загальна кількість дітей з 

особливими освітніми потребами в опитаних школах становить 1 829, з яких 599 

навчаються на дому. 

Потреби персоналу 

- Керівництво 48% навчальних закладів, які взяли участь в опитуванні, повідомило, 

що конфлікт впливає на благополуччя співробітників або на їхню здатність 

ефективно працювати. У порівняні з минулорічним опитуванням цей показник 

зріс на 7% - тоді про ці проблеми повідомили 41% шкіл. 
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- У 49% навчальних закладів деякі вчителі потребують додаткового нарощування 

потенціалу або педагогічної підтримки для подолання впливу конфлікту в галузі 

освіти. У зв’язку з цим учасники опитування найчастіше згадували психосоціальну 

підтримку – 40%. 

- 18%, або 168 навчальних закладів повідомили про нестачу вчителів у школі, а 29% 

зазначили, що деякі вчителі змушені викладати предмети поза межами своєї 

спеціалізації. В межах 20 км від лінії розмежування ці показники приблизно 

аналогічні – відповідно 20% та 29%.  

Водопостачання, санітарія та гігієна (WASH), здоров’я та харчування у 

навчальних закладах 

- 60% опитаних навчальних закладів повідомили про перебої з постачанням 

електроенергії; 51% поінформували про проблеми з водопостачанням.  

- 119 навчальних закладів оцінили якість води як погану (не може 

використовуватися для пиття та приготування їжі навіть після фільтрації та 

кип’ятіння), а 3 школи повідомили про повну відсутність доступу до води. 

- Вбиральні у 20% усіх шкіл (121) за виключенням дитячих садків не обладнані 

засобами забезпечення приватності (перегородки або окремі кабінки з 

дверима). 

- 12% (або 72) усіх навчальних закладів за виключенням дитячих садків 

повідомили, що не мають жодних засобів з інформування дітей з питань 

менструальної гігієни і не проводять інших заходів з цього питання. 

- Трьома найбільшими проблеми здоров’я впродовж попереднього навчального 

року стали вірусні захворювання / грип (99%), інфекції (22%) та травми (10%). 

 

Дані опитування та контактна інформація 

Анкета та дані опитування доступні за цим посиланням. Якщо Ваша організація 

планує здійснити незалежний аналіз даних опитування, просимо поділитися його 

результатами з Освітнім Кластером.   

Результати попередніх опитувань доступні за посиланнями: Опитування навчальних 

закладів щодо потреб 2017 та Опитування для визначення гуманітарних потреб 2016 

(ECHS 2016). 

 

У разі виникнення будь-яких додаткових питань чи уточнень, звертайтеся: 

Дмитро Шараєвський 

Спеціаліст з питань управління інформацією Освітнього Кластера 

Мобільний телефон: +380 50 385 4990 

ukr.edu.im@humanitarianresponse.info 
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