
АНКЕТА 

з питань рівня обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини  

Шановний(на) друже! 

Міністерство соціальної політики України та Міністерство освіти і науки України 

проводять дослідження щодо оцінювання рівня обізнаності дітей про свої права відповідно до 

Конвенції ООН про права дитини (що є міжнародною угодою між країнами, в якій записано як 

уряд кожної країни дбає про дітей). Твоя допомога для нас є надзвичайно важливою та 

необхідною! Твоя участь у опитуванні допоможе нам краще зрозуміти наскільки добре Ти 

усвідомлюєш свої права, які закріплені Конвенцією ООН про права дитини, з якими 

труднощами Ти найбільше стикаєшся під час реалізації своїх прав, захисту від порушення яких 

прав ти потребуєш найбільше, яких знань щодо прав дитини тобі не вистачає та яким чином 

тобі найбільш зручно було б отримувати такі знання. 

Як заповнювати анкету: будь-ласка, уважно прочитай запитання і варіанти відповідей 

на них; обведи кружечком номер варіанту, а у окремих випадках декілька варіантів відповідей, 

що збігається з Твоєю точкою зору, чи постав будь-який символ у таблиці (це може бути 

позначка: Х або V), або допиши свою думку в окремому рядку, де це потрібно.  

Шановний друже, це опитування проводиться анонімно, тому ти не повинен 

вказувати своє ім’я та прізвище.  

Ми щиро сподіваємось на твою відвертість у відповідях! 

1. Вкажи, будь-ласка, скільки тобі років 

Напроти свого віку постав будь-яку позначку: Х або V.   

6 років  8 років  10 років  12 років  15 років  16 років  

7 років  9 років  11 років  13 років  14 років  17 років  
 

 

2. Зазнач, будь-ласка, свою стать 

1 – дівчина     2 – хлопець 

 

3. Зазнач, будь-ласка, де ти проживаєш 

1 – місто     2 – село 

 

4. Зазнач, будь-ласка, регіон, у якому ти проживаєш: 

1. АР Крим  8. Запорізька  15. Одеська  22. Хмельницька  

2. Вінницька  9. Івано-Франківська  16. Полтавська  23. Черкаська  

3. Волинська  10. Київська  17. Рівненська  24. Чернігівська  

4. Дніпропетровська  11. Кіровоградська 18. Сумська  25. Чернівецька  

5. Донецька  12. Луганська  19. Тернопільська  26. м.Київ 

6. Житомирська  13. Львівська 20. Харківська  27. м.Севастополь 

7. Закарпатська 14. Миколаївська 21. Херсонська  
 

 

5. Як ти вважаєш, що означає «право дитини»?  

1  – це.... – правила поведінки дітей у школі та поза нею 

2  – це.... – свободи та можливості, які надаються кожній дитині від її народження, є 

рівними для всіх дітей 

3  –  це.... – відповідальність перед батьками та вчителями за свої вчинки 

4  –  це.... – гарні якості вихованої дитини 

5  –  це.... – обов’язки, які має дитина вдома та у школі 

6  –  це.... – корисні поради, як правильно діяти дитині в різних ситуаціях 

7   –  інше (назви свій варіант визначення)________________________________________ 

8  –  важко відповісти 
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6. Чи знайомий(а) ти з Конвенцією ООН про права дитини?  
1  –  так                           2  –  ні 

 

7. Чи знаєш ти, які права тобі надаються згідно Конвенції ООН про права дитини?  
1  –  знаю добре  4  –  не знаю нічого 

2  –  знаю, що вони є, але їх зміст мені невідомий 5  –  не бажаю знати 

3  –  не знаю, але хочу ознайомитись 6  –  важко відповісти 

 

8. Обери, будь-ласка, із нижченаведеного переліку прав дитини, ті які тобі знайомі та 

невідомі (постав будь-яку позначку Х або V): 

№ 
Права дитини  

згідно Конвенції ООН про права дитини 

Знаю 

добре 

Зна-

йомі 

Неві-

домі 

Важко 

відпо-

вісти 

1 Всі діти мають рівні права.     

2 Дитина має право на життя та здоровий розвиток.     

3 Дитина має право на ім’я та громадянство.     

4 Дитина має право знати своїх батьків та право на їх піклування.      

5 Дитина має право жити разом з батьками. Якщо батьки розлучені, 

дитина має право спілкуватися з обома батьками. 

    

6 Дитина має право виражати власні погляди з усіх питань, вільно 

висловлювати свої думки. 

    

7 Дитина має право бути заслуханою в суді.     

8 Дитина має право на свободу релігії.     

9 Дитина має право бути членом асоціацій/зборів (у тому числі гуртка 

чи клубу) та створювати їх. 

    

10 Дитина має право на особисте життя, а також на захист від 

незаконного втручання в її особисте та сімейне життя. 

    

11 Дитина має право на доступ до інформації і матеріалів, особливо до 

тих, які сприяють належному розвитку дитини. 

    

12 Дитина має право на захист від усіх форм фізичного та 

психологічного насильства, а також від недбалого поводження та 

експлуатації з боку сім’ї чи опікунів. 

    

13 Дитина має право на захист від сексуальної експлуатації.     

14 Дитина, яка позбавлена сімейного оточення, має право на особливий 

захист і допомогу з боку держави. 

    

15 Дитина з фізичними та розумовими вадами має право на особливе 

піклування. Неповноцінні діти мають вести повноцінне і гідне життя. 

    

16 Дитина має право на користування найбільш досконалими 

послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і 

відновлення здоров’я. 

    

17 Дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, 

розумового та духовного розвитку. Сюди входить належне 

харчування, житло, одяг. 

    

18 Дитина має право на освіту.     

19 Дитина має право на розвиток своїх талантів.     

20 Дитина має право користуватися рідною мовою.     

21 Дитина має право на відпочинок, гру та розваги.     

22 Дитина має право на захист від примусової праці та виконання будь-

якої роботи, яка може бути небезпечною для її здоров’я та бути 

перешкодою в одержанні освіти. 

    

23 Дитина має право на захист від вживання наркотиків.     

24 Дитина має право на захист від її викрадення, торгівлі чи контрабанди.     

25 Жодна дитина не може бути піддана катуванням та іншим 

жорстоким видам поводження чи покарання, незаконному арешту чи 

тюремному ув’язненню.  

    

26 Дитина має право на захист у випадку війни.     
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9. Назви будь-ласка, звідки (від кого) ти раніше дізнавався(лась) про свої права: 
1  –  батьки 
2  –  вчителі 
3  –  друзі/ однокласники/ однолітки 
4  –  брати та сестри 
5  –  сусіди  
6  –  стенди у школі 
7  –  брошури 
8  –  засоби масової інформації (кінофільми, телепередачі, радіо, преса, рекламні щити) 
9  –  інтернет 
10 – інше ___________________________________________ 
11 – важко відповісти 

 
 
10. До кого ти, перш за все, звернешся для обговорення проблем, пов’язаних із захистом 
своїх прав?  

1 – до батьків 

2 – до вчителя 

3 – до брата чи сестри 

4 – до друзів/ однокласників/ однолітків/ 

5 – до сусідів 

6 – до шкільного психолога 

7 – до поліції 

8 – до соціального працівника 

9 – до дільничного лікаря 

10 – до телефонної лінії довіри 

11 – інше ____________________________________________ 

12 – ні до кого 

13 – важко відповісти 

 

11. Чи були твої права дитини колись порушені:  

1  –  ні, ніколи (переходь до питання №16, стор. 5) 

2  –  так, одного разу  

3  –  так, рідко 

4  –  так, часто 

5  –  відносно мене ні, але було щодо моїх друзів або знайомих 

6  –  важко відповісти 

 

12. Якщо порушення твоїх прав коли-небудь мало місце, до кого ти звертався(лась) для 

захисту?  
1 – до батьків 

2 – до вчителя 

3 – до брата чи сестри 

4 – до друзів/ однокласників/ однолітків/ 

5 – до сусідів 

6 – до шкільного психолога 

7 – до поліції 

8 – до соціального працівника 

9 – до дільничного лікаря 

10 – до телефонної лінії довіри 

11 – інше ____________________________________________ 

12 – ні до кого 

13 – важко відповісти 
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13. Якщо звертався(лась), то чи був(ла) ти задоволений(на) допомогою, яку отримав(ла)? 

1 – так, повністю задоволений 3 – ні, не задоволений 

2 – так, частково 4 – важко відповісти 
 

14. Якщо твої права були колись порушені, то вкажи які саме:  
Обведи кружечком не більше 5 варіантів.  

 Права дитини згідно Конвенції ООН 
 

Права дитини згідно Конвенції ООН 

1 Всі діти мають рівні права. 14 
Дитина, яка позбавлена сімейного оточення, має право 

на особливий захист і допомогу з боку держави. 

2 
Дитина має право на життя та здоровий 

розвиток. 
15 

Дитина з фізичними та розумовими вадами має право 

на особливе піклування. Неповноцінні діти мають 

вести повноцінне і гідне життя. 

3 Дитина має право на ім’я та громадянство. 16 

Дитина має право на користування найбільш 

досконалими послугами системи охорони здоров’я та 

засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я. 

4 
Дитина має право знати своїх батьків та 

право на їх піклування. 
17 

Дитина має право на рівень життя, необхідний для її 

фізичного, розумового та духовного розвитку. Сюди 

входить належне харчування, житло, одяг. 

5 

Дитина має право жити разом з батьками. 

Якщо батьки розлучені, дитина має право 

спілкуватися з обома батьками. 

18 Дитина має право на освіту. 

6 

Дитина має право виражати власні 

погляди з усіх питань, вільно 

висловлювати свої думки. 

19 Дитина має право на розвиток своїх талантів. 

7 Дитина має право бути заслуханою в суді. 20 Дитина має право користуватися рідною мовою. 
8 Дитина має право на свободу релігії. 21 Дитина має право на відпочинок, гру та розваги. 

9 

Дитина має право бути членом 

асоціацій/зборів (у тому числі гуртка чи 

клубу) та створювати їх. 

22 

Дитина має право на захист від примусової праці та 

виконання будь-якої роботи, яка може бути 

небезпечною для її здоров’я та бути перешкодою в 

одержанні освіти. 

10 

Дитина має право на особисте життя, а 

також на захист від незаконного втручання 

в її особисте та сімейне життя. 

23 Дитина має право на захист від вживання наркотиків. 

11 

Дитина має право на доступ до інформації 

і матеріалів, особливо до тих, які сприяють 

належному розвитку дитини. 

24 
Дитина має право на захист від її викрадення, торгівлі 

чи контрабанди. 

12 

Дитина має право на захист від усіх форм 

фізичного та психологічного насильства, а 

також від недбалого поводження та 

експлуатації з боку сім’ї чи опікунів. 

25 

Жодна дитина не може бути піддана катуванням та 

іншим жорстоким видам поводження чи покарання, 

незаконному арешту чи тюремному ув’язненню. 

13 
Дитина має право на захист від 

сексуальної експлуатації. 
26 Дитина має право на захист у випадку війни. 

 

15. Якщо твої права були колись порушені, то яким чином:  
Якщо так, то обведи кружечком не більше 3 варіантів (у кожному стовпчику).  
 

I Образливе ставлення, неповага до 

гідності з боку: 

II Фізичне насилля, завдання тілесної шкоди 
з боку: 

1  -  батьків 1  -  батьків 

2  -  вчителів 2  -  вчителів 

3  -  однокласників 3  -  однокласників 

4  -  інших учнів навчального закладу 4  -  інших учнів навчального закладу 

5  -  старших братів/сестер 5  -  старших братів/сестер 

6  -  сусідів 6  -  сусідів 

7  -  незнайомих одноліток 7  -  незнайомих одноліток 

8  -  незнайомих дорослих 8  -  незнайомих дорослих 

9  -  працівників правоохоронних органів 9  -  працівників правоохоронних органів 

10 -  інших осіб ________________________ 10 -  інших осіб ________________________ 
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16. Які права дітей, на твою думку, порушуються в Україні найчастіше?  
Обведи кружечком, будь-ласка, не більше 5 варіантів. 

 Права дитини згідно Конвенції ООН 
 

Права дитини згідно Конвенції ООН 

1 Всі діти мають рівні права. 14 Дитина, яка позбавлена сімейного оточення, має право 

на особливий захист і допомогу з боку держави. 
2 Дитина має право на життя та здоровий 

розвиток. 

15 Дитина з фізичними та розумовими вадами має право 

на особливе піклування. Неповноцінні діти мають 

вести повноцінне і гідне життя. 
3 Дитина має право на ім’я та громадянство. 16 Дитина має право на користування найбільш 

досконалими послугами системи охорони здоров’я та 

засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я. 
4 Дитина має право знати своїх батьків та 

право на їх піклування.  

17 Дитина має право на рівень життя, необхідний для її 

фізичного, розумового та духовного розвитку. Сюди 

входить належне харчування, житло, одяг. 
5 Дитина має право жити разом з батьками. 

Якщо батьки розлучені, дитина має право 

спілкуватися з обома батьками. 

18 Дитина має право на освіту. 

6 Дитина має право виражати власні 

погляди з усіх питань, вільно 

висловлювати свої думки. 

19 Дитина має право на розвиток своїх талантів. 

7 Дитина має право бути заслуханою в суді. 20 Дитина має право користуватися рідною мовою. 
8 Дитина має право на свободу релігії. 21 Дитина має право на відпочинок, гру та розваги. 
9 Дитина має право бути членом 

асоціацій/зборів (у тому числі гуртка чи 

клубу) та створювати їх. 

22 Дитина має право на захист від примусової праці та 

виконання будь-якої роботи, яка може бути 

небезпечною для її здоров’я та бути перешкодою в 

одержанні освіти. 
10 Дитина має право на особисте життя, а 

також на захист від незаконного 

втручання в її особисте та сімейне життя. 

23 Дитина має право на захист від вживання наркотиків. 

11 Дитина має право на доступ до інформації 

і матеріалів, особливо до тих, які 

сприяють належному розвитку дитини. 

24 Дитина має право на захист від її викрадення, торгівлі 

чи контрабанди. 

12 Дитина має право на захист від усіх форм 

фізичного та психологічного насильства, а 

також від недбалого поводження та 

експлуатації з боку сім’ї чи опікунів. 

25 Жодна дитина не може бути піддана катуванням та 

іншим жорстоким видам поводження чи покарання, 

незаконному арешту чи тюремному ув’язненню.  

13 Дитина має право на захист від 

сексуальної експлуатації. 

26 
 

 

Дитина має право на захист у випадку війни. 

 

17. Чи є у тебе друзі, права яких були колись порушені? 

1 – так 2 – ні 3 – важко відповісти 

 

18. Куди, на твою думку, дитина може у першу чергу звернутися у випадку порушення 

своїх прав? 

Обведи кружечком не більше 3 варіантів.  

1  –  до батьків 8  –  до соціального працівника 

2  –  до вчителя 9  –  до відділів у справах сім’ї та молоді 

3  –  до брата чи сестри 10 – до дільничного лікаря 

4  –  до друзів/ однокласників/ однолітків/ 11 – до телефонної лінії довіри 

5  –  до сусідів 12 – інше ___________________________ 

6  –  до шкільного психолога 13 – ні до кого 

7  –  до поліції  
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19. Чи дотримуються твоїх прав дитини у твоїй сім’ї?  
1  –  так, повністю дотримуються (переходь до питання №21) 

2  –  так, частково дотримуються 

3  –  ні, не дотримуються 

4  –  важко відповісти 
 

20. Як ти вважаєш, у твоїй сім’ї порушуються наступні права? 

Обведи кружечком, будь-ласка, не більше 5 варіантів.  

 Права дитини згідно Конвенції ООН 
 

Права дитини згідно Конвенції ООН 

1 Всі діти мають рівні права. 14 Дитина, яка позбавлена сімейного оточення, має право 

на особливий захист і допомогу з боку держави. 
2 Дитина має право на життя та здоровий 

розвиток. 

15 Дитина з фізичними та розумовими вадами має право 

на особливе піклування. Неповноцінні діти мають 

вести повноцінне і гідне життя. 
3 Дитина має право на ім’я та громадянство. 16 Дитина має право на користування найбільш 

досконалими послугами системи охорони здоров’я та 

засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я. 
4 Дитина має право знати своїх батьків та 

право на їх піклування.  

17 Дитина має право на рівень життя, необхідний для її 

фізичного, розумового та духовного розвитку. Сюди 

входить належне харчування, житло, одяг. 
5 Дитина має право жити разом з батьками. 

Якщо батьки розлучені, дитина має право 

спілкуватися з обома батьками. 

18 Дитина має право на освіту. 

6 Дитина має право виражати власні 

погляди з усіх питань, вільно 

висловлювати свої думки. 

19 Дитина має право на розвиток своїх талантів. 

7 Дитина має право бути заслуханою в суді. 20 Дитина має право користуватися рідною мовою. 
8 Дитина має право на свободу релігії. 21 Дитина має право на відпочинок, гру та розваги. 
9 Дитина має право бути членом 

асоціацій/зборів (у тому числі гуртка чи 

клубу) та створювати їх. 

22 Дитина має право на захист від примусової праці та 

виконання будь-якої роботи, яка може бути 

небезпечною для її здоров’я та бути перешкодою в 

одержанні освіти. 
10 Дитина має право на особисте життя, а 

також на захист від незаконного втручання 

в її особисте та сімейне життя. 

23 Дитина має право на захист від вживання наркотиків. 

11 Дитина має право на доступ до інформації 

і матеріалів, особливо до тих, які сприяють 

належному розвитку дитини. 

24 Дитина має право на захист від її викрадення, торгівлі 

чи контрабанди. 

12 Дитина має право на захист від усіх форм 

фізичного та психологічного насильства, а 

також від недбалого поводження та 

експлуатації з боку сім’ї чи опікунів. 

25 Жодна дитина не може бути піддана катуванням та 

іншим жорстоким видам поводження чи покарання, 

незаконному арешту чи тюремному ув’язненню.  

13 Дитина має право на захист від 

сексуальної експлуатації. 

26 Дитина має право на захист у випадку війни. 

 

21. Чи бажав(ла) би ти більше дізнатися про свої права?  

1 – так 2 – ні 3 – важко відповісти 
 

22. У який спосіб ти хотів(ла) би отримати більше нових знань про Конвенцію ООН про 
права дитини?   Обведи кружечком не більше 3 варіантів. 
 

1  –  стенди у школі 6  –  бесіда з представниками поліції 
2  –  тематичні уроки в школі 7  –  зустріч та бесіда з відомими людьми 
3  –  розповідь вчителя у позакласний час 8  –  перегляд навчальних фільмів, програм 
4  –  опрацювання спеціальної літератури по 
правам дитини у бібліотеці 

9  –  інше _____________________________ 

5  –  розповідь, бесіда з батьками 10 – важко відповісти 
 


