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ВСТУП

Ни ні у сві ті вва жа єть ся за галь но виз на ним, що зу сил ля уря дів кра їн і між на-
род них об'єд нань ма ють фо ку су ва ти ся на ство рен ні спри ят ли вих умов для люд-
сько го роз вит ку, го лов ни ми скла до ви ми яко го є здо ров’я, ос ві та і доб ро бут на се -
лен ня [1; 2; 3; 4]. Під ва ли ни доб ро го здо ров’я і  я кіс ної ос ві ти зак ла да ють ся в ди -
тинс тві і мо ло дос ті, то му чис лен ні со ці аль ні прог ра ми в ба га тьох кра ї нах сві ту спря -
мо ва ні на розв’язан ня проб лем здо ров’я молоді [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Ви бір стра те гіч них
нап ря мів і кон крет них скла до вих та ких прог рам пот ре бу є об’єк тив ної ін фор ма ції
про стан справ що до здо ров’я і ос ві ти мо ло до го по ко лін ня у тих міс цях, де во ни ре -
а лі зу ють ся. От ри ма ти та ку ін фор ма цію мож на зав дя ки со ці о ло гіч ним дос лід жен ням
(шкіль ним опи ту ван ням), які вис віт лю ють па нів ні тен ден ції серед молоді, 
в тому числі й учнівської молоді, що до по ма га ють або за ва жа ють роз вит ко ві, зок ре -
ма, що до ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю, нар ко ти ків, сек су аль ної куль ту ри, фі зич ної
ак тив нос ті, травм, на сильс тва, пси хіч но го здо ров’я, ма те рі аль но го ста но ви ща, сі -
мей но го та шкіль но го ото чен ня, доз віл ля, рів ня ін фор мо ва нос ті, дже рел і дос туп -
нос ті ін фор ма ції, знань, на ви чок, мі фів і сте ре о ти пів, став лен ня до жит тє вих проб -
лем і по ве дін ко вих прак тик, за га лом оці нок влас но го жит тя то що (наприклад,
широко відомі опитування ESPAD [11; 12]). Са ме з цих при чин де да лі біль ше зрос -
тає по пу лярність про ек ту «He alth Be ha vi o ur in Scho ol�  a ged Chil dren Study» (HBSC) і
за ці кав ле ність Єв ро пей сько го бю ро ВО ОЗ у йо го під трим ці та роз вит ку.

На цей час в Ук ра ї ні в ме жах про ек ту HBSC про ве де но 2 хви лі опи ту вань 
(2002 р. – 5267 осіб; 2006 р. – 6535 осіб), що ста ло мож ли вим за під трим ки го �
лов но го пар тне ра – Ди тя чо го фон ду ООН (ЮНІ СЕФ) в Ук ра ї ні. За ре зуль та та ми 
опи ту ван ня 2002 р. під го тов ле но між на род ний звіт анг лій ською та ро сій ською 
мо ва ми: «Здо ро вье мо ло дых лю дей и ок ру жа ю щая се ре да» («Yo ung pe op le’s 
he alth in con text»), де пред став ле ні да ні по 35 кра ї нах сві ту, й в то му чис лі – по 
Ук ра ї ні [13].

Тех ніч на під трим ка Ди тя чо го фон ду ООН (ЮНІ СЕФ) в Ук ра ї ні доз во ли ла не 
ли ше здій сни ти збір да них у 2006 р., а й під го ту ва ти се рію з 9 ін фор ма цій них 
бук ле тів та це ви дан ня. Ре а лі за ції про ек ту HBSC в Ук ра ї ні спри я ли та кі ор га ні -
за ці ї�  пар тне ри, як Мі ніс терс тво ос ві ти та на у ки Ук ра ї ни, Мі ніс терс тво Ук ра ї ни у
спра вах сім’ї, мо ло ді та спор ту, Мі ніс терс тво охо ро ни здо ров’я Ук ра ї ни, Пред-
став ниц тво ВО ОЗ в Ук ра ї ні, Між на род ний бла го дій ний фонд «Між на род ний Альянс 
з ВІЛ/СНІ Ду», Дер жав на со ці аль на служ ба для сім’ї, ді тей та мо ло ді, Ук ра їн ський 
ме дич ний та мо ні то рин го вий центр з ал ко го лю та нар ко ти ків Мі ніс терс тва охо-
ро ни здо ров’я Ук ра ї ни.

Ме тою цьо го дос лід жен ня бу ло під три ма ти в нав чаль них зак ла дах Ук ра ї ни 
ос віт ній нап рям фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя шля хом зби ран ня та ана -
лі зу ін фор ма ції що до здо ров’я і по ве дін ко вих орі єн та цій в се ре до ви щі уч нів ської 
мо ло ді.

Пред став ле ні ма те рі а ли ад ре со ва ні як тим, хто го тує і прий має в Ук ра ї ні 
рі шен ня з пи тань за без пе чен ня здо ров’я, фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя 
та ви хо ван ня здо ро вої по ве дін ки ук ра їн ської мо ло ді, що нав ча єть ся (ке рів ни кам 
ор га нів дер жав ної вла ди і уп рав лін ня, впли во вим по лі ти кам і гро мад ським ді я чам
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то що), так і вчи те лям, мед пра ців ни кам, мо ло діж ним лі де рам, во лон те рам мо ло -
діж них гро мад ських ор га ні за цій, тоб то тим лю дям, які без по се ред ньо зай ма ють ся
про фі лак ти кою ри зи ків, на дан ням знань і при щеп лен ням мо ло ді жит тє во не об-
хід них на ви чок здо ро вої по ве дін ки. Ро бо та бу де ці ка ва са мим під літ кам та їхнім
бать кам, пред став ни кам за со бів ма со вої ін фор ма ції.

Мо ног ра фія під го тов ле на ко лек ти вом ав то рів: О. Ба ла кі рє ва, канд. со ці ол. 
на ук (на у ко ве ке рів ниц тво та ре да гу ван ня, стис ле вик ла ден ня ре зуль та тів, ме -
то до ло гія дос лід жен ня, роз ді ли 1 та 6, вис нов ки та ре ко мен да ції), Н. Рин гач, 
канд. мед. на ук (роз ді ли 2, 3, 4), Р. Ле він, канд. пед. на ук (вступ, стис ле вик ла ден ня
ре зуль та тів, роз діл 5), Т. Бон дар (роз діл 1, під роз діл 4.3), О. Са ко вич (роз діл 5, 
вис нов ки та ре ко мен да ції).

Ро бо та скла да єть ся з те ма тич них роз ді лів, які сто су ють ся ши ро ко го ко ла 
пи тань сто сов но здо ров’я та по ве дін ки мо ло дих лю дей. От же, роз гля ну то об-
с та ви ни жит тя мо ло дих лю дей, які сут тє во впли ва ють на їх здат ність зміц ню -
ва ти та збе рі га ти своє здо ров’я. Се ред обс та вин роз гля ну то со ці аль но*  е ко но міч ну
не рів ність, що доз во ли ло виз на чи ти шка лу дос тат ку сім’ї, ви ко рис то ву ю чи не 
ли ше шка лу ма те рі аль но го доб ро бу ту, а та кож і на яв ність ма те рі аль них благ, 
які є дос туп ни ми в сім’ї: ма ши ни, мік ро ав то бу са або ван та жів ки; на яв ність у ди -
ти ни сво єї влас ної кім на ти; на яв ність комп’юте ра в сім’ї; мож ли вість ви їж джа ти 
із сво го на се ле но го пун кту ра зом із сім’єю на свя та (ка ні ку ли). Ще од ні єю об-
с та ви ною є сім’я як най більш важ ли ве се ре до ви ще, в яко му роз ви ва єть ся ди-
ти на, се ре до ви ще, в яко му во на впер ше зас во ює нор ми со ці аль ної по ве дін ки та 
со ці аль ні нас та нови. Тоб то роз гля ну то струк ту ру сім’ї, спіл ку ван ня з бать ка ми, 
су час ний стиль ви хо ван ня та го тов ність бать ків прий ти на до по мо гу у нав чан ні. 
Не менш важ ли вим є ото чен ня од но літ ків, яке без по се ред ньо впли ває на на-
с та нов и під літ ка, нор ми та цін нос ті та під кріп лює їх, вста нов лю ю чи со ці аль ну та
куль тур ну са мо бут ність, та виз на чає мо де лі по ве дін ки. Шкіль не ото чен ня та ос -
нов ні скла до ві про це су нав чан ня та кож впли ва ють на жит тя мо ло дих лю дей та 
ві діг ра ють од ну з го лов них ро лей у со ці а лі за ції ди ти ни, під літ ка, мо ло дої лю ди ни. 
Не мен шу ува гу при ді ле но вив чен ню здо ров’я та по ве дін ки мо ло дих лю дей, 
що впли ває на ньо го, то му що під літ ко вий вік – це вік змін у фі зич них, пси хо-
ло гіч них, еко но міч них та со ці аль них умо вах, на фо ні яких скла да єть ся по ве дін ка, 
яка впли ває на здо ров’я. Се ред йо го скла до вих роз гля ну то са мо о цін ки влас но го
здо ров’я та суб’єк тив ні скар ги на здо ров’я: чи то го лов ний біль, чи біль у жи во ті,
спи ні, від чут тя по га но го нас трою та роз дра то ва ність, знер во ва ність, від чут тя 
без сон ня чи за па мо ро чен ня. Роз гля ну ті та кі ви ди ри зи ко ва ної по ве дін ки, як 
ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю, нар ко ти ків у мо ло діж но му се ре до ви щі. Не мен ше 
ува ги при ді ле но вив чен ню фі зич но го ста ну та фі зич ній ак тив нос ті у мо ло діж но му 
се ре до ви щі як од но го з будь�  я ких ви дів ді яль нос ті лю ди ни, під час якої час ті -
ша ють бит тя сер ця і по дих. Ста те ве здо ров’я та пов’яза на з цим по ве дін ка яв ля -
ють со бою іс тот ну скла до ву за галь но го, со ці аль но го та осо бис тіс но го бла го по луч чя
мо ло ді. В Ук ра ї ні до ан ке ти до дат ко во вклю че ний те ма тич ний блок що до ін фек цій,
що пе ре да єть ся ста те вим шля хом, та проб лем ВІЛ/СНІ Ду, ос кіль ки це є ак ту аль-
ним пи тан ням для на шо го сус пільс тва.

От ри ма ні ре зуль та ти доз во ли ли під го ту ва ти ґрун тов ний ана ліз став лен-
ня під літ ків до сво го здо ров’я, со ці аль но го са мо по чут тя та іс ну ю чих мо де лей 
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по ведін ки, про а на лі зу ва ти вплив сім’ї, шко ли, се ре до ви ща під літ ків на по ве дін ко ві 
орі єн та ції що до збе ре жен ня сво го здо ров’я.

Ав то ри заз на ча ють, що ре а лі за ція цьо го дос лід жен ня в Ук ра ї ні ста ла мож ли вою
ли ше зав дя ки спів пра ці ши ро ко го ко ла лю дей. Перш за все, це спів ро біт ни ки Ук ра -
їн сько го інс ти ту ту со ці аль них дос лід жень іме ні Олек сан дра Яре мен ка, ке рів ни ки ко -
манд ін терв’юе рів та ін терв’юе ри пос тій ної ме ре жі інс ти ту ту в ре гі о нах, ке рів ни ки
нав чаль них зак ла дів та пра ців ни ки уп рав лінь і від ді лів ос ві ти та на у ки, які до по ма га -
ли в ор га ні за ції і про ве ден ні опи ту ван ня. По дя ку вис лов лю є мо ко ле гам з ін ших кра -
їн, які бе руть участь у про ек ті HBSC, та між на род но му ко ор ди на то ру HBSC, ке рів ни -
ку гру пи на у ко вих роз ро бок HBSC на у ко во�  дос лід ниць ко го від ді лу охо ро ни здо -
ров’я ді тей та під літ ків Един бурзько го уні вер си те ту Кен дес Ку рі (Can da ce Cur rie).

Ок ре ма по дя ка Ди тя чо му фон ду ООН (ЮНІ СЕФ) в Ук ра ї ні, який під три мав 
під го тов ку ці єї мо ног ра фії та її ви дан ня. Щи рі сло ва вдяч нос ті пер со наль но 
Оле ні Са ко вич та Дже ре мі Хар тлі.



СТИС ЛЕ ВИК ЛА ДЕН НЯ РЕ ЗУЛЬ ТА ТІВ

Сьо год ні на розв’язан ня проб лем здо ров’я і ос ві ти (а це ос нов ні скла -
до ві люд сько го роз вит ку) мо ло до го по ко лін ня спря мо ва ні чис лен ні со ці аль ні 
прог ра ми в ба га тьох кра ї нах сві ту, то му по пу ляр ність про ек ту HBSC і за ці кав ле -
ність Єв ро пей сько го бю ро ВО ОЗ у йо го під трим ці та роз вит ку де да лі зрос та -
ють – ад же са ме та кі со ці о ло гіч ні дос лід жен ня (шкіль ні опи ту ван ня) да ють 
об’єк тив не під ґрун тя для пра виль но го ви бо ру стра те гіч них нап ря мів і кон крет них
скла до вих та ких прог рам – ін фор ма цію про па нів ні тен ден ції се ред уч нів ської 
мо ло ді, які спри я ють або за ва жа ють роз вит ко ві та фор му ван ню жит тє вих на ви-
чок. У мо ног ра фії пред став ле ні да ні за галь но на ці о наль но го опи ту ван ня уч нів ської
мо ло ді, про ве де но го Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень ім. Олек-
сан дра Яре мен ка, за під трим ки Ди тя чо го фон ду ООН (ЮНІ СЕФ) в Ук ра ї ні в 2006 р.,
в ме жах між на род но го про ек ту Всес віт ньої ор га ні за ції охо ро ни здо ров’я (ВО ОЗ)
«Здо ров’я та по ве дін ка мо ло ді, що нав ча єть ся» («He alth Be ha vi o ur in Scho ol�  a ged
Chil dren Study» – HBSC). Усьо го опи та но 6535 уч нів у ві ці 11, 13 та 15 ро ків, які 
нав ча ють ся у за галь но ос віт ніх шко лах, про фе сій но�  тех ніч них нав чаль них за-
к ла дах та ВНЗ І– ІІ рів нів ак ре ди та ції (на ба зі 9�річ ної ос ві ти) Ук ра ї ни.

Ана ліз ре зуль та тів со ці о ло гіч но го опи ту ван ня охоп лює два ос нов ні дже ре ла
впли вів на фі зич не, пси хіч не, ду хов не і со ці аль не здо ров’я мо ло ді – це виз на �
чаль ні що до здо ров’я скла до ві спо со бу жит тя (хар чу ван ня, фі зич на ак тив ність,
ста те ва по ве дін ка, ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю й нар ко ти ків) і умо ви жит тя, які
скла да ли ся в най ближ чо му со ці аль но му ото чен ні (ро дин но му й нав чаль но му).
Крім то го, у зв’яз ку з по даль шим за гос трен ням в Ук ра ї ні епі де міч ної си ту а ції 
що до ВІЛ/СНІ Ду, ок ре мо бу ла про а на лі зо ва на по ін фор мо ва ність ук ра їн ської 
уч нів ської мо ло ді з цьо го ко ла пи тань.

Ниж че по да но ос нов ні ре зуль та ти ана лі зу по ве дін ко вих орі єн та цій та по ве �
дін ко вих прак тик що до умов жит тя та скла до вих спо со бу жит тя.

Бать ків ська сім’я:
– у пов ній бать ків ській сім’ї зрос та ють 72% під літ ків, у не пов ній – 17%, 

рес тру кту ро ва ній (од ин з бать ків, як пра ви ло бать ко, не рід ний) – 8% та у не рід ній
сім’ї – 3%;

– дос тат ня ін фор мо ва ність про важ ли ві сто ро ни жит тя сво їх ді тей бу ла 
при та ман на, за леж но від те ма ти ки ін фор ма ції, 35–50% бать ків опи та них, пов не
нез нан ня – 10–15%; з до рос лі шан ням ді тей доб ра обіз на ність змен шу ва ла ся на
15–25%, пов на не о біз на ність збіль шу ва ла ся на 5–10%; по ін фор мо ва ність бать ків 
у мен ших за роз мі ром по се лен нях бу ла кра щою;

– сі мей, де бу ла кра ще обіз на на ма ти, бу ло на 15–25% біль ше, при то му 
ма те рі, заз ви чай, бу ли біль ше обіз на ні що до жит тя до чок, бать ки – си нів; 
85–90% опи та них (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду) бу ли впев не ні 
в лю бо ві ма те рі, а в лю бо ві бать ка – 60–80%; 75% вва жа ли, що ма ти май же 
зав жди до по ма гає, а бать ко – 40–50%;

– бать ки близь ко 40% опи та них не за пе ре чу ва ли про ти прий нят тя діть ми 
са мос тій них рі шень, ка те го рич но про ти бу ло мен ше 10%; 15–16�річ ні опи та ні в
90–95% ви пад ків бу ли віль ни ми у ви бо рі про ве ден ня ча су по за шко лою, май же
25% 11–12�річ них у пи тан ні доз віл ля за ле жа ли від рі шен ня бать ків; са мос тій ність
ді тей бу ла мен шою у мен ших за роз мі ром по се лен нях;
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– бать ки по ло ви ни опи та них ре а гу ва ли на неп ра виль ні, на їх ню дум ку, вчин ки
ді тей по яс нен ням то го, що бу ло зроб ле но неп ра виль но і чо му нас та ло по ка ран ня;
не гай но ка ра ли без будь�  я ких по яс нень близь ко 5%; з до рос лі шан ням ді тей 
час тка бать ків, які вда ва ли ся до по яс нень, змен шу ва ла ся (на 15%); до по яс нень
хиб нос ті вчин ків і при чин по ка ран ня вда ва ли ся біль ше по ло ви ни ма те рів і мен ше
40% бать ків;

– спіль не з ро ди ною про ве ден ня ча су для 70–80% опи та них (за леж но від 
ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду) зво ди ло ся до пе рег ля ду те ле пе ре дач і прий нят тя
їжі; пос тій но об го во рю ва ли в сі мей но му ко лі на яв ні проб ле ми близь ко по ло ви ни
рес пон ден тів (ця час тка се ред дів чат бу ла зав жди біль шою, ніж се ред хлоп ців); 
від 35% шес тик лас ни ків до біль ш як 60% пер шо кур сни ків ні ко ли ра зом з 
чле на ми ро ди ни не зай ма ли ся спор том;

– упев не ність у за ці кав ле нос ті і го тов нос ті бать ків до по ма га ти у нав чан ні 
бу ла при та ман на, за леж но від зміс ту до по мо ги, 30–50% опи та них; з до рос лі -
шан ням ді тей ці по каз ни ки змен шу ва ли ся.

От же, ха рак те рис ти ка ро дин них сто сун ків свід чить про до ціль ність на ла год -
жен ня пос тій ної вза є мо дії сім’ї і шко ли, за ці кав ле ної спів пра ці бать ків і пе да го гів 
з ме тою про ти дії ни ніш ньо му фе но ме ну по си лен ня й уріз но ма ніт нен ня не га тив-
них сто рін шир шо го, ніж сі мей не та шкіль не ото чен ня, со ці аль но го се ре до ви ща
тран сфор ма цій но го сус пільс тва (від по від ні ре ко мен да ції на ве де ні в роз ді лі 2).

Що до шкіль но го ото чен ня:
– за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду 30–40% опи та них бу ли не за-

до во ле ні шко лою, ще близь ко 5–10% – не за до во ле ні зов сім (се ред не за до во -
ле них бу ло біль ше хлоп ців, се ред за до во ле них – дів чат); близь ко тре ти ни вва-
жа ли нав чан ня склад ним (стіль ки ж це за пе ре чу ва ли, ще тре ти на вза га лі не мог ли
виз на чи тись); 40–50% втом лю ва ли ся від за нять, 20–30% вто ми не від чу ва ли;

– по ло ви на опи та них вва жа ли оцін ку вик ла да ча ми сво їх ус пі хів у нав чан ні 
се ред ньою і ли ше тро хи біль ше 10% – най ви щою; близь ко 70% вва жа ли сво їх 
пе да го гів доб ро зич ли ви ми (нав па ки – мен ше 10%), приб лиз но по 55% – спра -
вед ли ви ми (нав па ки – біль ше 15%), го то ви ми на да ти до дат ко ву до по мо гу 
(нав па ки – 20%), та ки ми, що за о хо чу ва ли уч нів до вис лов лен ня влас ної дум ки
(нав па ки – біль ше 15%), по ло ви на – та ки ми, що сприй ма ють уч нів як осо бис тос ті
(нав па ки – май же 20%). З ві ком на 10% змен шу ва ли ся оцін ки доб ро зич ли вос ті 
й го тов нос ті до на дан ня до дат ко вої до по мо ги, на 20% – спра вед ли вос ті вчи те лів;

– упев не ність у доб ро ті й тур бот ли вос ті біль шос ті уч нів/сту ден тів сво го 
кла су/гру пи бу ла влас ти ва в се ред ньо му менш ніж по ло ви ні опи та них, май же
чверть дот ри му ва ли ся про ти леж ної дум ки; вва жа ли, що ма ють пра во го ло су 
при об го во рен ні в кла сі/гру пі пи тань ви ко рис тан ня уроч но го ча су, ви дів ді яль -
нос ті то що, май же 60–65% опи та них (з ві ком їх кіль кість зрос та ла на 5–10%);

От же, ха рак те рис ти ка умов шкіль но го ото чен ня свід чить про не об хід ність по -
си лен ня спів пра ці пе да го гіч них та уч нів ських ко лек ти вів що до ство рен ня в нав -
чаль но му зак ла ді пси хо ло гіч но ком фор тно го се ре до ви ща, спри ят ли во го як для
влас не нав чан ня, так і здо ро во го роз вит ку й фор му ван ня осо бис тос ті мо ло дої 
лю ди ни, що нав ча єть ся (від по від ні ре ко мен да ції на ве де ні в роз ді лі 3).

Що до хар чу ван ня:
– біль ше по ло ви ни опи та них (55–65% за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го 

зак ла ду) не дот ри му ва ли ся оп ти маль ної кіль кос ті при йо мів їжі на до бу; по ло ви на
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не зна ли про зв’язок ре жи му хар чу ван ня з ре гу ля ці єю ма си ті ла; 10–20% у 
зви чай ні буд ні дні об хо ди лись без сні дан ку;

– від 35% до 65% опи та них (за леж но від ві ку рес пон ден тів і ви ду рос лин-
них про дук тів) не от ри му ва ли на леж ної кіль кос ті ово чів і фрук тів у до бо во му 
ра ці о ні; 10–35% не вжи ва ли цих про дук тів уза га лі (або вжи ва ли не час ті ше 
од но го ра зу на тиж день); 

– 35–50% опи та них (за леж но від ві ку, ти пу нав чаль но го зак ла ду і ви ду 
продук тів) щод ня або кіль ка ра зів на день вжи ва ли со ло до щі та со лод кі га -
зо ва ні на пої, і ли ше 20–25% опи та них вклю ча ли та кі про дук ти до ра ці о ну не 
час ті ше 2–4 днів на тиж день;

– не ра ці о наль не хар чу ван ня біль шос ті мо ло ді по ки що не тран сфор му ва ло ся
в по ру шен ня фі зі о ло гіч них норм у на ці о наль но му мас шта бі – се ред ні по каз ни ки
спів від но шен ня ма си ті ла і зрос ту в усіх ві ко вих гру пах дів чат і хлоп ців не пе ре �
ви щу ва ли нор ма тив них. Але в ок ре мих ста те во�  ві ко вих гру пах до 35% опи та них
ви яв ля ли ба жан ня схуд ну ти (дів чат, які праг ну ли цьо го, бу ло, за леж но від ві ку і 
ти пу нав чаль но го зак ла ду, у 2–5 ра зів біль ше, ніж юна ків).

От же, от ри ма ні ре зуль та ти що до по каз ни ків ре жи му при йо мів їжі та скла ду
хар чо во го ра ці о ну вка зу ють на не ра ці о наль не хар чу ван ня знач ної час ти ни 
ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді і до во дять, що це знач ною мі рою пов’яза не з 
нес та чею знань, умінь і на ви чок опи та них. То му до ціль но вклю ча ти те ма ти ку з куль -
ту ри хар чу ван ня як важ ли ву час ти ну нав чаль но�  ви хов ної ро бо ти нав чаль -
но го зак ла ду з фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя (від по від ні ре ко мен да ції 
на ве де ні в під роз ді лі 4.1). 

Що до фі зич ної ак тив нос ті:
– по ло ви на опи та них ма ли вкрай не дос тат ню фі зич ну ак тив ність (0,5–1 го�

ди на на тиж день); що ден но у віль ний час ви ко ну ва ли фі зич ні впра ви мен ше 
тре ти ни най мо лод ших опи та них (се ред най стар ших та ких бу ло мен ше 20%);
10–15% (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду) зов сім не прак ти ку ва ли
будь�  я ких що ден них фі зич них на ван та жень; пот ріб ну для фі зич но го роз вит ку 
кіль кість на ван та жень ви ко ну ва ли ли ше 5–10% опи та них (се ред дів чат цей 
по каз ник був у 2–4 ра зи ниж че, ніж се ред юна ків); що ден ну фі зич ну ак тив ність
прак ти ку ва ли не біль ше чвер ті опи та них (у мен ших за роз мі ром по се лен нях 
во на бу ла ви ще: 27% у жи те лів сіл, 22% у жи те лів об лас них цен трів);

– нез рів нян но біль ше ча су прис вя чу ва ло ся ма ло ру хо мим за нят тям: щод ня 
в буд ні 1–4 го ди ни про во ди ли за пе рег ля дом те ле пе ре дач 65–75% опи та них 
(за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду); 65–90% про во ди ли за комп’ю-
те ром 0,5–3 го ди ни (25% гра ли 2 го ди ни в комп’ютер ні іг ри та 0,5–1 го ди ну 
від во ди ли на ін ші комп’ютер ні за нят тя);

– з од но го бо ку, кіль кість/ін тен сив ність фі зич них на ван та жень у ре жи мі 
жит тє ді яль нос ті пе ре важ ної біль шос ті опи та них (до 95%) не за без пе чу ють мі ні -
маль но не об хід них для здо ро во го роз вит ку мо ло до го ор га ніз му фі зі о ло гіч них
норм ру хо вої ак тив нос ті, з ін шо го – вит ра ти ча су і зміст ма ло ру хо мих за нять приб -
лиз но та кої ж час ти ни рес пон ден тів (до 90%) ство рю ють спри ят ли вий ґрунт для
ви ник нен ня ря ду спе ци фіч них проб лем здо ров’я (зо ру, пос та ви, пси хі ки то що). 

От ри ма ні ре зуль та ти що до роз по ді лу фі зич них і ро зу мо вих на ван та жень свід -
чать про не без печ не по єд нан ня гі по ди на мії з гі пе рак тив ніс тю що до ко рис ту ван ня
елек трон но�  ін фор ма цій ни ми прис тро я ми, що на ра жає знач ну час ти ну ук ра їн ської
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уч нів ської мо ло ді на імо вір ність ма со во го по ши рен ня не ін фек цій них зах во рю вань
ши ро ко го спек тру еті о ло гії. Оче вид но, опи та ним бра кує знань і прак тич них на ви -
чок що до від по від них скла до вих здо ро во го спо со бу жит тя, і го лов не – ус ві дом�
лен ня не об хід нос ті дот ри ман ня оп ти маль но го ба лан су фі зич ної і ро зу мо вої ді яль -
нос ті для за без пе чен ня гар мо ній но го роз вит ку осо бис тос ті та уник нен ня ри зи ку
хро ніч них зах во рю вань, що свід чить про пот ре бу зап ро вад жен ня більш ефек-
тив них під хо дів до ор га ні за ції нав чаль но�  ви хов ної ро бо ти за цим нап ря мом у 
навчаль них зак ла дах кра ї ни (від по від ні ре ко мен да ції на ве де ні в під роз ді лі 4.2).

Що до ку рін ня:
– про бу ва ли хоч раз у жит ті за ку ри ти від 20% до 85% опи та них (за леж но від 

ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду); 
– ку ри ли ко ли�  не будь ра ні ше, ін ко ли (не ре гу ляр но) мо жуть за ку ри ти й те пер

від 30% до 75%; 
– ви ро би ли звич ку ку рін ня 5–60%;
– се ред жи те лів сіл спроб ку рін ня бу ло на 20% мен ше, ніж се ред жи те лів 

об лас них цен трів;
– по ча ток ку рін ня най час ті ше при па дав на вік 11 ро ків (або ще ра ні ше), а вже

у 12�річ но му ві ці час тка тих, хто по чи нав ку ри ти, стрім ко змен шу ва ла ся і да лі 
знач но не змі ню ва ла ся;

– кіль кість кур ців з ві ком зрос та ла з 5% се ред най мо лод ших опи та них до 
50% се ред най стар ших (дів чат�  кур ців в усіх ві ко вих гру пах бу ло мен ше, ніж
юна ків, за леж но від ві ку, на 5–15%); ре жим що ден но го ку рін ня зас во ї ли 15–70%
(за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду).

Що до вжи ван ня ал ко го лю:
– про бу ва ли хоч раз у жит ті ал ко голь 45–85% опи та них (за леж но від ві ку і 

ти пу нав чаль но го зак ла ду); пер ші спро би вжи ван ня ал ко го лю най час ті ше при па �
да ли на вік 11 ро ків (або ще ра ні ше), а вже в 12�річ но му ві ці час тка тих, хто по чи -
нав пи ти, стрім ко змен шу ва ла ся і да лі знач но не змі ню ва ла ся; 

– се ред опи та них 15–16�річ но го ві ку вжи ва ли ал ко голь ра ні ше 13�річ но го ві ку
25%, а се ред опи та них 11–12�річ но го ві ку 40% (тоб то, вжи ван ня ал ко го лю «мо лод -
шає» – за чо ти ри ро ки до опи ту ван ня час тка 11–12�річ них се ред тих, хто по чав пи -
ти ра ні ше 13�річ но го ві ку, бу ла мен шою приб лиз но на 15%, ніж на час опи ту ван ня); 

– за ос тан ні чо ти ри ро ки мо лодь ста ла біль ше пи ти – що тиж не ве спо жи -
ван ня міц них на по їв се ред 15�річ них дів чат і 13�річ них юна ків зрос ло більш ніж 
у пів то ра ра зу; ви на се ред юна ків різ но го ві ку – май же в 1,5–2,5 ра зу, се ред 
дів чат – 1,5–4 ра зи, пи ва – 1,5–2,5 ра зу;

– кіль кість тих, хто що тиж не во вжи вав пи во, на час опи ту ван ня сяг ну ла біль-
ше по ло ви ни се ред 15�річ них юна ків і тре ти ни се ред дів чат то го ж ві ку; 30% се -
ред 13�річ них юна ків і 15% се ред дів чат; 15% се ред 11�річ них юна ків і 10% се ред
дів чат; щод ня та що тиж ня пи ли пи во від 15% шес тик лас ни ків до більш ніж 
50% пер шо кур сни ків ПТУ; сла бо ал ко голь ні на пої з до міш кою го ріл ки – від май же
10% шес тик лас ни ків до 25% пер шо кур сни ків ПТУ; 15–16�річ них дів чат, які ре гу ляр -
но вжи ва ли сла бо ал ко голь ні на пої з до міш кою го ріл ки, бу ло біль ше, ніж 
хлоп ців то го ж ві ку;

– бу ли п’яни ми хо ча б раз у жит ті від 20% шес тик лас ни ків до май же 70% 
пер шо кур сни ків ПТУ; пе ре бу ва ли в ста ні сп’янін ня 4–10 ра зів і час ті ше від 2% 
шес тик лас ни ків до май же 20% пер шо кур сни ків ПТУ;
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– ні ко ли не вжи ва ли спир тне до втра ти кон тро лю біль ше 65% опи та них з 
чис ла жи те лів се ла, мен ше 55% з чис ла жи те лів об лас них цен трів.

Що до вжи ван ня нар ко ти ків:
– вжи ва ли нар ко ти ки се ред опи та них 13–16�річ но го ві ку 10–25% (за леж но 

від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду); 
– що най мен ше 1–2 ра зи в жит ті вжи ва ли нар ко ти ки біль ше 10% юна ків і 

май же 5% дів чат з чис ла шко ля рів�  вось мик лас ни ків, 15% і 5% від по від но – де ся -
тик лас ни ків, 35% і 15% – пер шо кур сни ків ПТУ, 25% і 15% – пер шо кур сни ків ВНЗ;

– се ред тих, хто вжи вав нар ко ти ки, близь ко по ло ви ни вжи ва ли їх біль ше 
1–2 ра зів; 40 і біль ше ра зів вжи ва ли нар ко ти ки 3% пер шо кур сни ків ПТУ, по 1% 
уч нів 8�х, 10�х кла сів і сту ден тів ВНЗ (спо жи ва чів нар ко ти ків се ред хлоп ців в 
усіх ві ко вих гру пах і ти пах нав чаль них зак ла дів бу ло у 2–4 ра зи біль ше, ніж дів чат);

– вжи ван ня нар ко ти ків (1–2 ра зи або час ті ше) бу ло най біль шим се ред жи�
те лів об лас них цен трів (11%), най мен шим – се ред меш кан ців сіл (3%); най біль -
шим – на Схо ді і в Ки є ві (10%), най мен шим – на За хо ді (5%).

От же, от ри ма ні ре зуль та ти що до по каз ни ків ві ку по чат ку й по ши ре нос ті 
ку рін ня та вжи ван ня ал ко го лю, особ ли во ал ко го лі за ції мо ло ді в ос тан нє чо ти�
рьох літ тя, зок ре ма сто сов но вжи ван ня пи ва та ін ших сла бо ал ко голь них на по їв,
зрос тан ня кіль кос ті до лу че них до цьо го дів чат, пос ту по вої нар ко ти за ції до сить
знач но го про шар ку опи та них свід чать про на галь ну не об хід ність по си лен ня 
ефек тив нос ті про фі лак тич ної ро бо ти сто сов но цих чин ни ків здо ро во го спо со бу
жит тя в тих нав чаль них зак ла дах, де во на вже про во дить ся, а та кож охоп лен ня 
від по від ною ді яль ніс тю всі єї сис те ми зак ла дів ос ві ти не за леж но від їх ти пів, рів нів
ак ре ди та ції і форм влас нос ті (від по від ні ре ко мен да ції на ве де ні в під роз ді лі 4.3). 

Що до ста те вої по ве дін ки:
– най мен ше опи та них, які ма ли влас ний дос від ста те во го жит тя, бу ло се ред

13–14�річ них шко ля рів – біль ше 10%; най біль ше та ких рес пон ден тів ви я ви ло ся 
се ред 15–16�річ них сту ден тів�  пер шо кур сни ків ПТУ – май же 45%;

– се ред тих, хто ма ли влас ний дос від ста те во го жит тя, бу ло біль ше юна ків, 
ніж дів чат (приб лиз но на 15–25% за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду);

– про тя гом ос тан ніх 3–4 ро ків вік по чат ку ста те во го жит тя біль шос ті опи -
та них, які ма ли цей дос від, змен шив ся з 15 до 14 ро ків;

– під час ос тан ньо го ста те во го кон так ту не ко рис ту ва ли ся пре зер ва ти вом
біль ше тре ти ни юна ків�  вось мик лас ни ків (з чис ла тих, хто мав ста те ві кон так ти),
20% де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків ВНЗ, 15% пер шо кур сни ків ПТУ. У дів чат 
від по від ні по каз ни ки бу ли ще біль ши ми: се ред вось мик лас ниць і пер шо кур сниць
ПТУ – по ло ви на, пер шо кур сниць ВНЗ – біль ше 40%, де ся тик лас ниць – тре ти на;

– під час ос тан ньо го ста те во го кон так ту май же кож ний тре тій вжи вав 
ал ко голь ні на пої або нар ко ти ки.

От же, змен шен ня ос тан ні ми ро ка ми ві ку по чат ку ста те во го жит тя і збіль -
шен ня чи сель нос ті уч нів ської мо ло ді, яка прак ти кує ста те ві кон так ти у по єд нан ні 
з не без печ ним нех ту ван ням знач ною час ти ною опи та них най більш на дій ним 
за хис ним за со бом – пре зер ва ти вом, свід чить про на галь ну пот ре бу під ви щен ня
ефек тив нос ті ро бо ти з ви хо ван ня куль ту ри ста те вих сто сун ків, про фі лак ти ки 
не ба жа ної ва гіт нос ті та ін фек цій, що пе ре да ють ся ста те вим шля хом (від по від ні 
ре ко мен да ції на ве де ні в під роз ді лі 4.4).
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Що до пси хіч но го і фі зич но го на сильс тва:
– за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду близь ко 40–60% опи та них 

не мен ше од но го ра зу на 2 мі ся ці по тер па ли від об раз або об ра жа ли ін ших 
уч нів/сту ден тів сво го зак ла ду; 

– чи сель ність опи та них, для яких бу ло звич ним бра ти участь в об ра жан ні 
ін ших де кіль ка ра зів на тиж день, стриб ко по діб но зрос та ла піс ля 6�го кла су 
(з менш ніж 5% се ред 11–12�річ них до 10% се ред 15–16 річ них), і се ред них 
сут тє во пе ре ва жа ли юна ки (з ві ком ста те ва різ ни ця ста ва ла де да лі біль шою); 
з ві ком збіль шу ва ла ся час тка тих, ко го не об ра жа ли (з 6�го кла су до І кур су ВНЗ 
з май же 45% до біль ше 60%), але збіль шу ва ла ся й чи сель ність тих, хто об ра жав 
ін ших;

– за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду 30–50% опи та них що най -
менше раз на рік бра ли участь у бій ках, при то му за ос тан ній рік пе ред опи ту -
ван ням один раз би ли ся 15–20%, два і біль ше ра зів – 20–30% (се ред ос тан ніх 
у кож ній ві ко вої гру пі бу ло знач но біль ше юна ків, ніж дів чат, не за леж но від ти пу нав -
чаль но го зак ла ду); 20–35%, юна ків би ли ся про тя гом ро ку що най мен ше три чі (це у
1,5–2,5 ра зу біль ше, ніж тих од но літ ків, які би ли ся ли ше дві чі), 5–10% дів чат чи ни -
ли так са мо.

От же, про я ви пси хіч но го і фі зич но го на сильс тва по ши ре ні в се ре до ви щі 
ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді, то му про фі лак тич на ро бо та що до ці єї скла до вої 
спо со бу жит тя має бу ти не від’єм ною час ти ною нав чаль но�  ви хов но го про це су в
шко лі. Без цьо го важ ко за по біг ти ви пус ку з нав чаль них зак ла дів знач ної кіль-
кос ті осіб з де фор мо ва ною пси хо ло гі єю, що спри чи ня ти ме ін ди ві ду аль ні про-
б ле ми в по даль шо му жит ті, а також уск лад ню ва ти ме розв’язан ня ак ту аль ної 
со ці аль ної проб ле ми на сильс тва та йо го нас лід ків в ук ра їн сько му сус пільс тві 
(від по від ні ре ко мен да ції на ве де ні в під роз ді лі 4.5).

Що до по ін фор мо ва нос ті уч нів ської мо ло ді з проб ле ми ВІЛ/СНІ ДУ:
– бу ли обіз на ні що до ві рус ної при ро ди ВІЛ/СНІ ДУ май же 90% опи та них, 

але ли ше 75% зна ли, що ВІЛ�  ін фек ція пе ре да єть ся че рез ста те вий кон такт без
пре зер ва ти ва, спіль не ви ко рис тан ня од ні єї гол ки для ін’єк цій, пе ре ли ван ня 
кро ві; 40% ду ма ли, що мож на ін фі ку ва ти ся че рез уку си ко ма рів; 20% – че рез 
спіль не ку рін ня од ні єї си га ре ти, по ці лун ки, ко рис ту ван ня спаль ною бі лиз ною,
пред ме та ми осо бис тої гі гі є ни, 10% – че рез спіль не пе ре бу ван ня в лаз ні, ку пан ня 
в од ній во ді;

– ли ше по ло ви на опи та них зна ли, що ста те ві кон так ти з пос тій ним пар тне -
ром змен шу ють ри зик ін фі ку ван ня, а 20% так не вва жа ли, на то мість ві ри ли в 
мож ли вість щеп лен ня від ВІЛ�  ін фек ції від 20% пер шо кур сни ків ВНЗ до тре ти ни
восьмик лас ни ків, у за хис ну що до ВІЛ дію кон тра цеп тив них пі гу лок – від 10% 
пер шокур сни ків ВНЗ до 15% вось мик лас ни ків;

– те о ре тич ні знан ня да ле ко не зав жди ус ві дом лю ва ли ся як мо ти ва ція по-
ве дін ки – хо ча 93% пер шо кур сни ків ВНЗ зна ли, що ВІЛ пе ре да єть ся че рез 
ста те вий кон такт без пре зер ва ти ва, але се ред них ли ше 75% дів чат і 80% хлоп -
ців вва жа ли, що пос тій не ко рис ту ван ня пре зер ва ти вом за хис тить осо бис то їх 
від за ра жен ня; близь ко тре ти ни опи та них бу ли впев не ні, що внас лі док сво єї 
осо бис тої по ве дін ки во ни не мо жуть за ра зи ти ся ВІЛ са мі або ін фі ку ва ти ін шу 
лю ди ну; на прак ти ці ри зи ку ва ли ін фі ку ва ти ся внас лі док ста те во го ак ту без пре-
зер ва ти ва 23–30% опи та них (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду).
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От же, ана ліз по каз ни ків ін фор мо ва нос ті і по ве дін ки мо ло ді що до не без пе ки
ін фі ку ван ня на ВІЛ по ка зує, що пот ре ба в на дан ні до хід ли вої і пе ре кон ли вої ін �
фор ма ції з ці єї те ма ти ки та при щеп лен ні на ви чок без пе ки ста те во го жит тя 
за ли ша єть ся вкрай ак ту аль ною, а вра хо ву ю чи, що най більш зна чи мим дже-
ре лом знань з проб ле ми ВІЛ/СНІД є вчи те лі нав чаль них зак ла дів (так заз на чи ли
біль ше 70% опи та них), оче вид но, що са ме в шко лі най більш до ціль но ак ти ві-
зу ва ти про фі лак тич ну ро бо ту з на дан ня пра виль них знань що до шля хів ін фі -
ку ван ня та ме то дів са мо за хис ту (від по від ні ре ко мен да ції на ве де ні в роз ді лі 5).

Що до чин ни ків, які впли ва ють на здо ров’я під літ ків:
– здійснений статистичний аналіз (кореляційні зв’язки між відповідями на

запитання) дозволив на отриманих результатах опитування учнівської молоді
виокремити основні чинники, які є визначальними щодо стану здоров’я. Це – 
стать учнів; батьківська сім’я, вплив якої залежить від типології батьківської 
родини (повна, реструктурована чи неповна родина) та рівня авторитарності 
батьків, рівня взаєморозуміння підлітків з батьками; матеріальний стан сім’ї;
шкільне оточення, вплив якого аналізується через оцінку рівня успішності учнів
вчителями та ставлення самих учнів до школи/навчального закладу, а також
загальну оцінку шкільного оточення; громадська активність учнів (участь у
діяльності різних організацій); змістовність проведення вільного часу; компанія
друзів (її вплив може проявлятись через наявність друзів з позитивними мо-
делями поведінки та через компанію друзів з ризикованими моделями 
поведінки).



МЕ ТО ДО ЛО ГІЯ ДОС ЛІД ЖЕН НЯ

Ме то до ло гія дос лід жен ня в Ук ра ї ні ба зу єть ся на про то ко лі між на род но го 
на у ко во го дос лід жен ня. Обс те жен ня в крос�  на ці о наль но му дос лід ниць ко му 
про ек ті про во дить ся раз на чо ти ри ро ки. Інс тру мен та рій опи ту ван ня – це стан-
дар ти зо ва ний опи ту вальний лист, роз роб ле ний між на род ною на у ко во�  дос лід -
ниць кою ме ре жею, який вклю чає як обов’яз ко ві для всіх кра їн�  у час ниць те -
ма тич ні бло ки та за пи тан ня, так і фа куль та тив ні (не обов’яз ко ві) пун кти з ок ре мих
спе ци фіч них те ма тич них пи тань. Кож на кра ї на має адап ту ва ти інс тру мен та рій 
з вра ху ван ням со ці о куль тур них норм, тра ди цій та на ці о наль них особ ли вос тей, 
а та кож має пра во до да ва ти свої те ма тич ні пун кти, що ак ту аль ні для кра ї ни. 

У цьо му дос лід жен ні здо ров’я під літ ків роз гля да єть ся в найбільш ши ро ко му 
ро зу мін ні, як ре сурс, що за без пе чує пов сяк ден ну по зи тив ну жит тє ді яль ність 
мо ло дої лю ди ни. Дос лід жен ня уні каль не як мо ні то ринг здо ров’я та по ве дін ки 
під літ ків у ча сі; як вив чен ня різ но ма ніт них скла до вих здо ров’я та чин ни ків, що
впли ва ють на здо ров’я та по ве дін ко ві орі єн та ції; як виз на чен ня со ці аль но�  е ко -
но міч них умов, ха рак те рис тик сі мей но го та шкіль но го ото чен ня, а та кож 
са мо по чут тя у гру пах од но літ ків. Про то кол між на род но го дос лід жен ня на дає 
кон цеп ту аль ну ос но ву та обґ рун то вує уз год же ний на бір по каз ни ків со ці аль них 
та ін ди ві ду аль них де тер мі нант здо ров’я, а та кож ме дич них і по ве дін ко вих ін ди-
ка то рів [14].

Ме та дос лід жен ня: зіб ра ти но ву ін фор ма цію про по ве дін ко ві орі єн та ції 
ді тей шкіль но го ві ку сто сов но влас но го здо ров’я та по ве дін ко вих орі єн та цій.

Об’єк том дос лід жен ня бу ли уч ні 6�х, 8�х і 10�х кла сів за галь но ос віт ніх шкіл;
пер шо кур сни ки (на ба зі 9�річ ної ос ві ти) про фе сій но�  тех ніч них учи лищ (ПТУ) та 
ви щих нав чаль них зак ла дів (ВНЗ) І– ІІ рів нів ак ре ди та ції. От же ці льо ва гру па дос-
лід жен ня це під літ ки трьох ві ко вих груп – 11, 13 та 15 ро ків. Ці ві ко ві гру пи 
пре зен ту ють під літ ко вий со ці аль но� пси хо ло гіч ний вік, ко ли мо ло ді лю ди опи ня -
ють ся пе ред проб ле ма ми, що пов’яза ні з фі зич ни ми та емо цій ни ми змі на ми, 
з пе ре хід ним пе рі о дом жит тя, ко ли во ни по чи на ють са мос тій но прий ма ти 
важ ли ві для по даль шо го осо бис то го та про фе сій но го жит тя рі шен ня.

Усьо го бу ло опи та но 6535 рес пон ден тів з 335 нав чаль них зак ла дів, роз -
ташо ва них у 227 на се ле них пун ктах (124 міс тах та 103 се лах) Ук ра ї ни. 

Ви бір ко ва су куп ність бу ла ви пад ко вою, стра ти фі ко ва ною за ти па ми нав�
чаль них зак ла дів та ти пом по се лен ня (міс то – се ло). Для кож ної ві ко вої під гру пи
скла да ла ся ок ре ма ви бір ка за од на ко вою схе мою. Роз ра хо ву ва ли ся ко е фі ці єн ти
зва жу ван ня (пред став ле ні у ба зі да них) за ти пом по се лен ня, ві ком та стат тю 
рес пон ден тів. Стан дар тні від хи лен ня при дос то вір них 95% і спів від но шен ні 
змін них від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 ста но ви ли 1,10–1,83%.

Опи ту ван ня та кож мож на наз ва ти клас тер ним, ос кіль ки оди ни цею від бо ру 
бу ли кла си/нав чаль ні гру пи, всі чле ни в яких бра ли участь в дос лід жен ні. 
У да но му ви пад ку клас те ром вис ту пив уч нів ський клас (або гру па). 

Опи ту ван ням бу ло охоп ле но всі ре гі о ни Ук ра ї ни – 26 те ри то рі аль но�  ад мі-
ніс тра тив них оди ниць (24 об лас ті, Ав то ном на Рес пуб лі ка Крим та міс то Ки їв).

Для кож ної ві ко вої під гру пи за галь но ук ра їн ська ви бір ка – ви пад ко ва, стра-
ти фі ко ва на за ти па ми уч бо вих зак ла дів та ти пом по се лен ня (міс то – се ло). 
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Усі нав чаль ні зак ла ди, охоп ле ні опи ту ван ням, бу ли роз ді ле ні на три ти пи: 1) за-
галь но ос віт ні шко ли. Шко ли, в яких нав ча ють ся ді ти пот ріб них ві ко вих груп, 
роз по ді ля ють ся на за галь но ос віт ні шко ли І– ІІ і І– І ІІ сту пе нів та зак ла ди за галь-
ної ос ві ти но во го ти пу І– ІІ та І– І ІІ сту пе нів (гім на зії, лі цеї, ко ле гі у ми, нав чаль но�
ви хов ні ком плек си). Для уч нів шкіл стар шої ві ко вої гру пи (15 ро ків) бу ли 
ви ко рис та ні спис ки за галь них зак ла дів ос ві ти І– І ІІ сту пе нів. За леж но від міс ця роз -
та шу ван ня се ред ні шко ли роз ді ле ні на місь кі та сіль ські; 2) про фе сій но�  тех ніч ні
нав чаль ні зак ла ди ос ві ти. Роз гля да лися ли ше ті ПТНЗ, в яких є нав чаль ні гру пи 
піс ля ба зо вої се ред ньої ос ві ти (9 кла сів), і ли ше уч нів ська мо лодь 1-го кур су 
нав чан ня з цих нав чаль них груп; 3) ви щі зак ла ди ос ві ти І– ІІ рів нів ак ре ди та ції 
(тех ні ку ми, учи ли ща, ко лед жі то що). Так са мо роз гля да лися ли ше сту ден ти 1-го
кур су нав чан ня піс ля ба зо вої се ред ньої ос ві ти.

До за галь но го пе ре лі ку, з яко го здій сню вав ся від бір оди ниць спос те ре-
жен ня, не вклю ча ли ся пев ні ка те го рії нав чаль них зак ла дів, а са ме: зак ла ди 
ос ві ти для ді тей з ва да ми фі зич но го та ро зу мо во го роз вит ку; са на тор но�  ліс ні 
шко ли; зак ла ди ос ві ти для ді тей, що за рі шен ням су ду поз бав ле ні во лі та пе -
ре бу ва ють у вип рав них зак ла дах; шко ли�  ін тер на ти для ді тей�  си ріт та ді тей, 
поз бав ле них бать ків сько го пік лу ван ня. Пи то ма ва га уч нів пе ре ра хо ва них ви ще 
зак ла дів ос ві ти се ред усі єї су куп нос ті уч нів зак ла дів се ред ньої ос ві ти не пе -
ре ви щує 2%. 

Що сто су єть ся нав чаль них зак ла дів но во го ти пу, то во ни бу ли вклю че ні до 
за галь но го спис ку. Це пов’яза но з тим, що пи то ма ва га уч нів та ких шкіл не 
доз во ляє спе ці аль ний ана ліз для ці єї під гру пи. Зад ля та кої ме ти пот ріб но бу ло б
пе ред ба чи ти по над� кво ту для уч нів цих нав чаль них зак ла дів, що пот ре бу ва ло б 
до дат ко во го фі нан су ван ня, спе ці аль но го за пи ту та, мож ли во, ок ре мої про -
це ду ри уз год жен ня з ке рів ниц твом цих нав чаль них зак ла дів.

Від бір оди ниць ви бір ки (нав чаль но го кла су/гру пи) виз на чав ся дво ма кро-
ка ми. Пер ший крок – від бір не об хід ної кіль кос ті нав чаль них зак ла дів для кож ної 
ві ко вої гру пи се ред кож но го з ти пів нав чаль них зак ла дів. Для фор му ван ня 
спис ків шкіл та для від бо ру ПТНЗ та ви щих нав чаль них зак ла дів І–ІІ рів нів ак ре -
ди та ції ви ко рис то ву вав ся ме тод сис те ма тич но го від бо ру за роз ра хо ва ним 
кро ком. Дру гий крок – від бір кла сів/груп у кож но му з нав чаль них зак ла дів за 
до по мо гою спе ці аль них таб лиць, які за без пе чу ва ли рів ну ві ро гід ність кож но му
кла су/гру пі бу ти вклю че ни ми до ви бір ки (у кож но му нав чаль но му зак ла ді оби -
рав ся ли ше один клас). Оди ни цею спос те ре жен ня бу ли всі уч ні у виб ра них 
кла сах/гру пах. 

Ме то дом от ри ман ня ін фор ма ції слу гу ва ло ан ке ту ван ня шля хом са мо за -
пов нен ня фор ма лі зо ва но го за пи таль ни ка ме то дом гру по во го опи ту ван ня в 
нав чаль них ау ди то рі ях. Інс тру мен та рій опи ту ван ня ба зу вав ся на інс тру мен та рії
про ек ту HBSC, для йо го адап ту ван ня до умов Ук ра ї ни бу ло про ве де но спе ці -
аль не пі ло ту ван ня, за під сум ка ми яко го бу ли вне се ні не об хід ні ко рек ти ви.

Про це ду ра збо ру да них. По льо вий етап дос лід жен ня здій сню вав ся пред -
став ни ка ми пос тій ної ме ре жі ін терв’юе рів Ук ра їн сько го інс ти ту ту со ці аль них 
дос лід жень іме ні Олек сан дра Яре мен ка. В усіх об лас тях опи ту ван ня бу ло про -
ве де но інс трук таж для ін терв’юе рів з пи тань ор га ні за ції про ве ден ня опи ту ван ня 
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з ме тою на леж ної ре а лі за ції ви бір ко вої су куп нос ті та дот ри ман ня ме то до ло гії 
дос лід жен ня.

Збе ре жен ня ано нім нос ті та кон фі ден цій нос ті від по ві дей уч нів ської мо ло ді 
бу ло виз на че но не од мін ною скла до вою дот ри ман ня ви мог тех но ло гії про ве -
ден ня опи ту ван ня. Ке рів ни ки нав чаль них зак ла дів бу ли по пе ред же ні про те, що
кон фі ден цій ність бу де та кож збе ре же на й сто сов но кож но го нав чаль но го за-
к ла ду.

Для ор га ні за ції опи ту ван ня ін терв’юе ри ма ли по пе ред ню зус тріч (або те ле -
фон ну роз мо ву) з ад мі ніс тра ці єю нав чаль но го зак ла ду (ди рек то ром, за ву чем, 
вчи те лем) з ме тою: ін фор му ва ти що до ос нов ної ме ти дос лід жен ня, з на го ло сом 
на кон фі ден цій нос ті та ано нім нос ті да них, які бу дуть одер жа ні; роз’яс ни ти, 
чо му і як са ме цей нав чаль ний зак лад бу ло об ра но для дос лід жен ня (ме тод 
ви пад ко вих чи сел, які виз на чає комп’ютер); оха рак те ри зу ва ти про це ду ру про-
ве ден ня дос лід жен ня; за ру чи ти ся зго дою ке рів ни ка нав чаль но го зак ла ду що до 
то го, що обс те жен ня бу де про ве де но са ме у виз на че но му кла сі/гру пі (на цьо му 
на го ло ше но в лис ті до ке рів ни ка нав чаль но го зак ла ду); до мо ви ти ся, що вик ла-
дач ли ше предста вить ін терв’юе ра, а по тім за ли шить клас і по вер неть ся піс ля 
за кін чен ня опи ту ван ня; до мо ви ти ся що до кон крет ної да ти та ча су про ве ден ня 
опи ту ван ня. Опи ту ван ня за до по мо гою са ме ін терв’юе рів про во ди ло ся з ме тою
уник ну ти  при сут нос ті вчи те лів або будь�  ко го з ад мі ніс тра ції нав чаль но го зак ла ду 
в ау ди то рії під час ан ке ту ван ня. Ін терв’юер при хо див до нав чаль но го зак ла ду 
у день і час згід но з по пе ред ньою до мов ле ніс тю, про во див інс трук таж уч нів, 
роз да вав уч ням ан ке ти та ін ди ві ду аль ні кон вер ти, до яких піс ля за кін чен ня 
опи ту ван ня уч ні власно руч вкла да ли ан ке ти. За пе ча та ний кон верт з ан ке тою 
учень пе ре да вав ін терв’юе ру або клав до за галь но го для всьо го кла су/гру пи 
кон вер та. За пов нен ня ан кет уч ня ми від бу ва ло ся в уч бо вій ау ди то рії в при сут -
нос ті ін терв’юе ра, який у ра зі не об хід нос ті міг на да ти кон суль та ції, не об хід ні 
по яс нен ня, як що в уч нів ви ни ка ло не ро зу мін ня ок ре мих за пи тань, слів, назв 
то що. Пов но ва жен ня ін терв’юе рів та не об хід ні ко мен та рі до за пи тань ан ке ти 
бу ли виз на че ні в інс трук ції для ін терв’юе рів. Усі ін ди ві ду аль ні кон верт із за пов-
не ни ми ан ке та ми па ку ва ли ся в за галь ний клас ний кон верт. Ін терв’юер за-
пов ню вав звіт ну фор му на опи ту ван ня у нав чаль но му кла сі/гру пі (на ок ре мо му
блан ку), яка вкла да ла ся  до за галь но го кон вер та кла су/гру пи. Усі кон вер ти 
кла су/гру пи пе ре да ва ли ся ор га ні за то ру опиту ван ня в об лас ті, який від си лав 
їх до Ук ра їн сько го інс ти ту ту со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре мен ка (м. Ки їв), 
де від бу ва ло ся по даль ше оп ра цю ван ня ан кет: ко ду ван ня, пе ре ведення ін фор ма ції 
в елек трон ний фор мат, ста тис ти ко�  ма те ма тич на об роб ка.

Ре а лі зо ва на ви бір ко ва су куп ність скла дає 335 нав чаль них кла сів груп, в яких
опи та но 6535 рес пон ден тів (3471 – жі но чої ста ті, 3064 – чо ло ві чої) (табл. 1 та 2). 
Рі вень до сяг нен ня ці льо вої ві ко вої гру пи – 83,3% (табл. 3), а ос нов ні при чи ни 
то го, що уч ні ві діб ра них нав чаль них кла сів/груп не взя ли участь в опи ту ван ні 
(табл. 4), – це хво ро ба (44%) та ін ші по важ ні при чи ни (33%).

У ці ло му ан ке та опи ту ван ня вик ли ка ла в уч нів до сить ви со кий рі вень за ці �
кав ле нос ті (табл. 5), прак тич но не бу ло від мов від учас ті в дос лід жен ні, ли ше в 
де я ких  ви пад ках ан ке ту бу ло за пов не но не до кін ця. Та кі ан ке ти ви лу ча ли ся з 
ана лі зу дос лід ниць кою гру пою інс ти ту ту під час пе ре вір ки якос ті за пов нен ня 
та ко ду ван ня. За пов нен ня ан ке ти в се ред ньо му пот ре бу ва ло 45 хви лин, хо ча 
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в сіль ській міс це вос ті цей про цес був де що по віль ні шим і зай мав біль ше 
ча су. Слід під крес ли ти сер йоз не став лен ня уч нів та сту ден тів до ро бо ти під 
час запов нен ня ан кет (табл. 6).

Таб ли ця 1

Ти пи і кіль кість нав чаль них зак ла дів, де про во ди лось опи ту ван ня

Таб ли ця 2

Ти пи і кіль кість кла сів/кур сів, де про во ди лось опи ту ван ня

Таб ли ця 3

Кіль кість уч нів/сту ден тів, при сут ніх/від сут ніх 
на мо мент опи ту ван ня в кла сі/гру пі

Типи класів/курсів
Кількість класів/курсів

Одиниць Питома вага, %

Перший курс ПТНЗ/ВНЗ (на базі 9 кл.) 56 16,7

Десятий клас 58 17,3

Восьмий клас 109 32,5

Шостий клас 112 33,5

Всього 335 100,0

На момент опитування в
класі/групі

Кількість учнів/студентів

У тому числі
юнаків

У тому числі
дівчат Разом

Кількість Питома
вага, % Кількість Питома

вага, % Кількість Питома
вага, %

Були присутні 3064 81,5 4371 85,0 6535 83,3

Були відсутні 697 18,5 614 15,0 1311 16,7

Всього 3761 100,0 614 100,0 7846 100,0

Типи закладів
Кількість закладів

Одиниць Питома вага, %

Сільська школа І–ІІ ступеня (9 класів) 24 75,2

Міська І–ІІІ ступеня (11 класів) 176 52,4

Сільська школа І–ІІІ ступеня (11 класів) 79 23,6

ПТНЗ 31 9,3

ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 25 7,5

Всього 335 100,0



Таб ли ця 4

При чи ни від сут нос ті уч нів/сту ден тів 
на мо мент опи ту ван ня в кла сі/гру пі

Таб ли ця 5

Сту пінь за ці кав ле нос ті уч нів/сту ден тів кла су/гру пи в дос лід жен ні

Таб ли ця 6

Сту пінь сер йоз нос ті став лен ня уч нів/сту ден тів кла су/гру пи 
до за пов нен ня ан кет
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Причини відсутності 
на момент опитування

Кількість учнів/студентів

У тому числі
юнаків

У тому числі
дівчат Разом

Кількість Питома
вага, % Кількість Питома

вага, % Кількість Питома
вага, %

Хвороба 298 42,8 278 45,3 576 44,0

Інші поважні причини 218 31,3 215 35,0 433 33,0

Неповажні причини 49 7,0 26 4,2 75 5,7

Невідомі причини 132 18,9 95 15,5 227 17,3

Всього 697 100,0 614 100,0 1311 100,0

Були зацікавлені 
взяти участь у дослідженні

Кількість класів/груп

Одиниць Питома вага, %

Усі 218 65,0

Майже всі 91 27,2

Більшість 18 5,4

Близько половини 4 1,2

Близько половини 4 1,2

Ніхто або майже ніхто 0 0,0

Всього 335 100,0

Серйозно працювали 
під час заповнення анкет

Кількість класів/груп

Одиниць Питома вага, %

Усі 187 55,8

Майже всі 108 32,2

Більшість 32 9,6

Близько половини 5 1,5

Близько половини 3 0,9

Ніхто або майже ніхто 0 0,0

Всього 335 100,0



Ін тер пре ту ю чи от ри ма ні ре зуль та ти, по рів ню ю чи їх із да ни ми з ін ших 
дже рел, важ ли во ус ві дом лю ва ти, що в опи ту ван ні бра ли участь ли ши ті уч ні, 
які на мо мент опи ту ван ня бу ли вклю че ни ми до нав чаль но го про це су, від ві -
ду ва ли нав чаль ні зак ла ди та бу ли при сут ні ми на за нят тях у день опи ту ван ня. 
Ду же важ ко вра ху ва ти, яким би чи ном змі ни лись от ри ма ні ре зуль та ти, як би 
ми ма ли мож ли вість пред ста ви ти ту час ти ну ві ко вої ко гор ти, яка не сис тем но 
від ві дує нав чаль ні зак ла ди або вже не нав ча єть ся вза га лі в цьо му ві ці (зо-
к ре ма, 15–16 річ ні, які от ри ма ли ба зо ву се ред ню ос ві ту та не про дов жу ють 
нав чан ня). Мож на при пус ти ти, що ті, хто вже по чав тру до ву ді яль ність, та ті, 
хто не нав ча єть ся і не пра цює, ста нов лять менш ус піш ну час ти ну мо ло діж ної 
ко гор ти. То му не об хід но вра хо вува ти цю пев ну об ме же ність на ших да них 
що до їх ін тер по ля ції на ці льо ві ві ко ві ко гор ти дос лід жен ня (11, 13 та 15�річ них) 
в ці ло му.

Не га тив ний вплив на реп ре зен та тив ність от ри ма них да них має пи то ма 
ва га тих уч нів, які не бра ли участь в опи ту ван ні, тоб то тих, хто був від сут ній в 
навчаль но му зак ла ді в день опи ту ван ня з по важ них та не важ ли вих при чин. 
Рі вень до сяг нен ня уч нів під час ан ке ту ван ня у по рів нян ні із скла дом уч нів за 
спис ка ми нав чаль них зак ла дів в Ук ра ї ні є до сить ви со кий. Але, як свід чать 
да ні звіт них форм про ве ден ня опи ту ван ня в кла сі/гру пі, рі вень учас ті дів чат є 
більш ви со ким, ніж рі вень учас ті хлоп ців (див. табл. 4). Крім то го, май же 6% 
з тих уч нів, що бу ли від сут ні, не від ві ду ва ли шко лу з не важ ли вих при чин, 
а що до 17%  від сут ніх при чи ни цьо го бу ли не ві до мі.

Ок ре мо го ана лі зу зас лу го ву ють про пус ки у від по ві дях. З од но го бо ку, 
інс трук ція (вступ не сло во, ад ре со ва не кож но му учас ни ку опи ту ван ня) до ан-
ке ти звер та ла ува гу на не об хід ність на да ти від по відь на кож не за пи тан ня 
яко мо га від вер ті ше. З ін шо го бо ку, бу ло вка за но, що рес пон ден ти ма ють пра-
во не відпо ві да ти на ті за пи тан ня, які зда ють ся їм об раз ли ви ми або нез руч -
ни ми. На окре мі за пи тан ня не від по ві да ли до 5–7% уч нів. Біль шість із них 
сто су ва ли ся сім’ї та по ве дін ки, на які пев на час ти на рес пон ден тів не за хо ті ли 
відпо віс ти. Вар то за у ва жи ти, що уч ні про фе сій но�  тех ніч них зак ла дів ос ві ти 
часті ше за ін ших за ли ша ли за пи тан ня без від по ві дей. З ме то до ло гіч ної точ ки 
зо ру та кож ок ре мо го ана лі зу в май бут ньо му пот ре бу ва ти муть від по ві ді «важ ко 
відпо віс ти». Для од них за пи тань та ка від по відь виг ля дає ло гіч ною, але для 
ок ре мих – це, ско рі ше, ва рі ант уник ну ти  від по ві ді з ті єї чи ін шої при чи ни. 

Ана ліз от ри ма них да них на да но за ві ко ви ми гру па ми та ти пом нав чаль�
но го зак ла ду: уч нів 6�х кла сів за галь но ос віт ніх шкіл, яким на мо мент опи ту ван ня
бу ло 11–12 ро ків; уч нів 8�х кла сів за галь но ос віт ніх шкіл, яким на мо мент опи ту �
ван ня бу ло 13–14 ро ків; уч нів 10�х кла сів за галь но ос віт ніх шкіл, яким на мо мент
опи ту ван ня бу ло 15–16 ро ків; уч нів пер шо го кур су (на ба зі 9 кла сів) ПТНЗ та 
сту ден тів пер шо го кур су (на ба зі 9 кла сів) ВНЗ І– ІІ рів нів ак ре ди та ції, яким 
та кож на мо мент опи ту ван ня бу ло 15–16 ро ків. Біль шість ре зуль та тів пред став�
ле ні ок ре мо для хлоп ців та дів чат. Ко ли це бу ло до ціль но, ана ліз бу ло здій сне но 
за ти пом по се лен ня (об лас ні цен три, міс та та сіль ська міс це вість) та ре гі о ном 
меш кан ня під літ ків. Ін тер пре та ція ре зуль та тів біль шою мі рою но сить опи со вий ха -
рак тер, на дає мож ли вість по ба чи ти за галь не та ви я ви ти особ ли ве для різ них під -
груп під літ ків. В ос нов но му тек сті ав то ри ко рис ту ва ли ся ці ли ми по каз ни ка ми (без
де ся тих часток), щоб по лег ши ти вик лад та сприй нят тя циф ро вих да них. 
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Різ ни ця біль ша ніж на один від со ток між по каз ни ка ми, що по рів ню ють ся, 
є зна чу щою.

Стра те гіч на ме та дос лід жен ня та про по но ва но го ана лі зу більш ам бі цій на, 
ніж прос то пред ста ви ти ре зуль та ти про ве де но го опи ту ван ня. Дос лід ниць кий 
про ект має прак тич ну орі єн та цію – спри я ти роз вит ко ві по лі ти ки та прог рам, 
що спря мо ва ні на збе ре жен ня та зміцнен ня здо ров’я мо ло до го по ко лін ня. 
Інфор ма ція, на да на в цьо му ви дан ні, покликана впли ва ти на про це си фор му-
ван ня со ці аль но го, куль тур но го, еко но міч но го,  по лі тич но го та фі зич но го се-
ре до ви ща, спри ят ли во го для по си лен ня по зи тив них де тер мі нант здо ров’я 
під літ ків та мо ло ді.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЦІЛЬОВОЇ  ГРУПИ

У дос лід жен ні 2006 р. взя ло участь 3064 хлоп ці та 3471 дів чина із 26 те ри-
то рі аль но�  ад мі ніс тра тив них оди ниць Ук ра ї ни: 24 об лас тей Ук ра ї ни, АР Крим та 
м. Ки їв (див. табл. 1.1).

Таб ли ця 1.1

Область опитування
Реалізована кількість

Всього % Хлопці % Дівчата %

АР Крим 268 4,1 115 3,8 153 4,4

Вінницька 216 3,3 94 3,1 122 3,5

Волинська 212 3,2 92 3,0 120 3,5

Дніпропетровська 296 4,5 147 4,8 149 4,3

Донецька 281 4,3 124 4,0 157 4,5

Житомирська 272 4,2 123 4,0 149 4,3

Закарпатська 223 3,4 90 2,9 133 3,8

Запорізька 294 4,5 147 4,8 147 4,2

Івано-Франківська 215 3,3 89 2,9 126 3,6

Київська 269 4,1 129 4,2 140 4,0

м. Київ 363 5,6 183 6,0 180 5,2

Кіровоградська 256 3,9 120 3,9 136 3,9

Луганська 317 4,9 154 5,0 163 4,7

Львівська 239 3,7 134 4,4 105 3,0

Миколаївська 261 4,0 123 4,0 138 4,0

Одеська 339 5,2 169 5,5 170 4,9

Полтавська 271 4,1 120 3,9 151 4,4

Рівненська 223 3,4 98 3,2 125 3,6

Сумська 242 3,7 139 4,5 103 3,0

Тернопільська 192 2,9 74 2,4 118 3,4

Харківська 276 4,2 133 4,3 143 4,1

Херсонська 250 3,8 120 3,9 130 3,7

Хмельницька 214 3,3 96 3,1 118 3,4

Черкаська 175 2,7 92 3,0 83 2,4

Чернівецька 224 3,4 99 3,2 125 3,6

Чернігівська 147 2,2 60 2,0 87 2,5

Всього 6535 3064 3471



Таб л. 1.2. де монс трує роз по діл респондентів за ти пом по се лен ня. Біль -
шість опи та них ста нов лять меш кан ці об лас них цен трів, май же тре ти на – це 
пред став ни ки ін ших міст об лас ті з різ ною кіль кіс тю на се лен ня, тро хи мен ше 
чвер ті мо ло дих лю дей про жи ва ють у се лах та нав ча ють ся у сіль ських за галь -
но ос віт ніх зак ла дах. Най мен ше опи та них із се лищ місь ко го ти пу.

Таб ли ця 1.2

Кіль кість опи та них уч нів, за леж но від ста ті та ти пу на се ле но го пун кту

За ти па ми нав чаль них зак ла дів респонденти роз по ді ли ли ся та ким чи ном
(див. рис. 1.1):

Рис. 1.1. Роз по діл опи та них уч нів за ти па ми нав чаль них зак ла дів, %

Пред став ни ки кож ної ві ко вої гру пи (11, 13, 15 ро ків) ста нов лять тре ти ну 
опи та них мо ло дих лю дей – по 33% шес ти� та вось мик лас ни ків, 34% – це де ся�
тик лас ни ки (17%) та пер шо кур сни ки (17%) ПТНЗ та ВНЗ І– ІІ рівнів акредитації
на ба зі 9 кла сів (див. рис. 1.2). 
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Хлопці Дівчата Всього

кількість % кількість % кількість %

Обласний центр 1300 42,4 1366 39,4 2666 40,8

Місто 908 29,6 1004 28,9 1912 29,3

СМТ 219 7,1 264 7,6 483 7,4

Село 637 20,8 837 24,1 1474 22,6
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Всього Хлопців Дівчат
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Рис. 1.2. Роз по діл опи та них уч нів за кла са ми/кур сом та стат тю, %

Да ні дос лід жен ня доз во ли ли виз на чи ти різ ні ти по ло гії сі мей, в яких ви хо-
ву ють ся су час ні під літ ки. Най більш по ши ре ною для Ук ра ї ни є три по ко лін на 
сім’я – май же дві тре ти ни під літ ків (63%) зрос та ють у сім’ях, де крім рід них 
бать ків (або од но го з них), є та кож ба бу ся та ді дусь. 19% жи вуть у сім’ї, де є 
тіль ки рід ні бать ки. У не пов ній сім’ї ви хо ву ють ся 17% опи та них мо ло дих лю дей. 
У рес трук туро ва ній сім’ї1, ко ли один з бать ків не рід ний, тоб то є або віт чим, або 
ма чу ха, вихо ву ють ся 8% під літ ків. Ще 3% ви хо ву ють ся та жи вуть з ін ши ми ро-
ди ча ми або не ро ди ча ми (див. табл. 1.3).

Таб ли ця 1.3

Ти по ло гія сі мей за струк ту рою, %

Обоє рідних батьків та бабуся/дідусь 53
Повна батьківська 

сім’я – 72%
Обоє рідних батьків, немає бабусі/дідуся 19

Один з рідних батьків та бабуся/дідусь 10
Неповна батьківська 

сім’я – 17%Один з рідних батьків, немає
бабусі/дідуся 7

Один з батьків рідний, другий не рідний 8 Реструктурована сім’я – 8%

Немає рідних батьків, інші родичі та не
родичі 3 Нерідна сім’я – 3%

1 Про по ну є мо ви ко рис тан ня тер мі на «рес трук ту ро ва на сім’я» за зраз ком тер мі на «res truc tu red 
fa mily», що прий ня тий в анг ло мов ній лі те ра ту рі для виз на чен ня сі мей, в яких один з бать ків є 
рід ним, а дру гий – не рід ним.

1 курс 6 клас 8 клас 10 клас
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Сі мей ні сто сун ки (у да но му ра зі ма єть ся на ува зі ха рак тер сто сун ків 
між бать ка ми та діть ми) є од ні єю з го лов них скла до вих со ці а лі за ції мо ло дої 
лю ди ни, а са ме ди ти ни та під літ ка. От же, біль шість опи та них (63%) заз на чи ли, 
що в їх ній сім’ї іс нує доб ро зич ли ве, де мок ра тич не став лен ня з бо ку як бать ка, 
так і ма те рі. Тоб то, бать ки «ні ко ли» не на ма га ють ся кон тро лю ва ти ди ти ну в 
усьо му та «май же зав жди» або «іно ді» люб лять, ко ли ди ти на са мос тій но 
прий має рі шен ня. Ав то ри тар ний кон троль з бо ку обох бать ків від чу ва ють 10% 
мо ло дих лю дей. Це сто суєть ся си ту а ції, ко ли обоє бать ків «май же зав жди» 
на ма га ють ся в усьо му кон тро лю ва ти свою ди ти ну та «ін ко ли» люб лять, ко ли 
ди ти на прий має влас ні рі шен ня, або «вза га лі» не до пус ка ють ці єї си ту а ції. 

Ре зуль та ти свід чать про ав то ри тар ний кон троль з бо ку бать ка – 8%, то ді 
як ав то ри тар ний кон троль з бо ку ма те рі від чу ва ють більш ніж уд ві чі біль ше 
опи та них – 19%. Опи та ні від зна чи ли си ту а цію, ко ли від чу ва ють пос тій ний 
кон троль з бо ку бать ка, на про ти ва гу, ко ли ма ти не на ма га єть ся здій сню ва ти 
пов ний кон троль над ди ти ною, і нав па ки, ко ли бать ки мі ня ють ся міс ця ми і 
ди ти на від чу ває біль шу ав то ри тар ність з бо ку ма те рі та де я ке пос лаб лен ня 
кон тро лю з бо ку бать ка (див. рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Ти по ло гія сі мей за ха рак те ром сто сун ків 
між бать ка ми та діть ми, %

Не менш важ ли вим у ро дин но му ко лі є ха рак тер вза є мо ро зу мін ня між 
батька ми та ди ти ною. Біль ше тре ти ни опи та них (36%) заз на чи ли що ма ють 
доб ре вза є мо ро зу мін ня, тоб то ди ти ні до сить лег ко роз мов ля ти з бать ка ми на 
те ми, що її тур бу ють та кож ний з бать ків ро зу міє проб ле ми влас ної ди ти ни. 
Ли ше 10% від мі ти ли про по га не вза є мо ро зу мін ня в ро ди ні. Це ко ли ди ти на 
від чу ває пев ні склад но щі під час спіл ку ван ня з бать ка ми, об го во рю ю чи з ни ми 
хви лю ю чі те ми, а та кож як що, на дум ку ди ти ни, бать ки «май же ні ко ли» не 
ро зу мі ють її проб лем та тур бот (див. рис. 1.4).

Рис. 1.4. Ти по ло гія сі мей за ха рак те ром вза є мо ро зу мін ня 
між бать ка ми та діть ми, % 
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Для виз на чен ня ма те рі аль но го ста но ви ща сі мей бу ла ви ко рис та на не 
ли ше шка ла ма те рі аль но го доб ро бу ту сім’ї, а та кож і на яв ність ма те рі аль них 
благ, які є дос туп ни ми в ро ди ні: ма ши ни, мік ро ав то бу са або ван та жів ки, на яв-
ність у ди ти ни сво єї влас ної кім на ти та комп’юте ра в сім’ї, мож ли вість ви їж джа ти 
із сво го на се ле но го пун кту ра зом із сім’єю на свя та (ка ні ку ли). Та кож бу ло 
вклю че не за пи тан ня: «Де я кі мо ло ді лю ди йдуть до шко ли або ля га ють спа ти го лод -
ни ми, то му що в них не дос тат ньо їжі вдо ма. Як час то це трап ля єть ся з то бою?». 
На яв ність ма те рі аль них благ бу ло ви рі ше но ви ко рис то ву ва ти, як опо се ред -
ко ва ний по каз ник до хо ду сім’ї, то му що мо ло ді лю ди не зав жди обіз на ні сто-
сов но рів ня до хо ду бать ків та ро ди ни, особ ли во ді ти мо лод шо го шкіль но го ві ку. 
Ви ко рис то ву ю чи та кий ана ліз виз на чен ня рів ня до хо ду, ма є мо 59% се ред 
опи та них під літ ків, які виз на чи ли рі вень ма те рі аль но го ста но ви ща сім’ї як 
«се ред ній», тре ти на опи та них вва жає, що сім’я має «ви со кий» рі вень до хо ду, 
і ли ше 8% вва жа ють, що ма те рі аль не ста но ви ще сім’ї «низь ке» (див. рис.1.5). 

Рис. 1.5. Ти по ло гія сі мей за рів нем ма те рі аль но го ста но ви ща, %

Три чвер ті опи та них під літ ків заз на чи ли, що бать ко (76%) і ма ти (75%) пра -
цю ють. Нез нач ні від сот ки ма є мо се ред тих, хто не знає про ро бо ту бать ків 
(див. рис. 1.6 та 1.7). 

Се ред тих, хто вка зав про на яв ність ро бо ти у бать ків, 11% не змог ли 
наз ва ти ні ким, ні де пра цює бать ко, 10% не во ло ді ють ці єю ж ін фор ма ці єю 
від нос но ма те рі. 
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Рис.1.6. Роз по діл від по ві дей 
рес пон ден тів на за пи тан ня: 
«Чи пра цює твій бать ко?», %

Рис.1.7. Роз по діл від по ві дей 
рес пон ден тів на за пи тан ня: 
«Чи пра цює твоя ма ти?», %
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Тих, хто не знає чим зай ма єть ся бать ко, най біль ше се ред уч нів 6�х кла-
сів (14%), тро хи мен ше се ред вось мик лас ни ків (11%). Най більш обіз на ни ми 
про ро бо ту бать ка ви я ви ли ся де ся тик лас ни ки – ли ше 7% не зна ють про йо го 
вид ді яль нос ті. Се ред тих, хто нав ча єть ся на пер ших кур сах про фе сій но�
тех ніч них нав чаль них зак ла дів та ВНЗ І– ІІ рів нів ак ре ди та ції, не о біз на них про 
ро бо ту бать ка де що біль ше, ніж се ред їх од но літ ків�  де ся тик лас ни ків – 12%. 
Спос те рі га є мо та кож мен шу обіз на ність що до ро бо ти бать ка се ред хлоп ців усіх 
ві ко вих груп: 13% тих, хто не знає, чим зай ма єть ся бать ко (се ред дів чат –10%).

Як що го во ри ти про ро бо ту ма те рі, то се ред шко ля рів най менш обіз на ні 
шес тик лас ни ки – 12% не зна ють, ким пра цює ма ма. Біль шість вось мик лас ни ків 
та де ся тик лас ни ків зна ють, ким пра цює ма ма (від по від но 8 та 7% не змог ли 
вка за ти її рід ді яль нос ті. Не о біз на них сту ден тів пер ших кур сів про фе сій но�
тех ніч них нав чаль них зак ла дів та ВНЗ І– ІІ рів нів ак ре ди та ції тро хи біль ше – 13%.
Що до ста те во го роз по ді лу, то біль шість се ред тих опи та них, які не зна ють, ким
пра цює ма ма, ста нов лять хлоп ці (13%), дів чат знач но мен ше – 8%. На пев не, 
це по яс ню єть ся біль шою близь кіс тю дів чи ни і ма ми.
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2. БАТЬ КІВ СЬКА СІМ’Я ЯК СЕ РЕ ДО ВИ ЩЕ ФОР МУ ВАН НЯ ЗДО РО T
ВО ГО СПО СО БУ ЖИТ ТЯ

Ана ліз да них цьо го роз ді лу охоп лює три скла до ві сі мей но го жит тя: ро дин ні
вза є ми ни, стиль ви хо ван ня і го тов ність бать ків до до по мо ги в нав чан ні, 
які в су куп нос ті до сить пов но ха рак те ри зу ють вза є мо дію по лі нії «бать ки – ді ти» 
і спря мо ва ність та ва го мість впли ву бать ків у ро ди нах уч нів ської мо ло ді.

♦ От ри ма ні ре зуль та ти

Ро дин ні вза є ми ни ха рак те ри зу ва ли ся за скла до ви ми бать ків ської лю-
бо ві, ро зу мін ня, до по мо ги, обіз на нос ті що до ок ре мих скла до вих жит тя під літ ків,
до вір ли вос ті ді тей у спіл ку ван ні з бать ка ми на хви лю ю чі те ми.

Сто сов но бать ків ської лю бо ві: 86–94% рес пон ден тів різ но го ві ку і ти пу нав -
чаль но го зак ла ду вва жа ли, що це по чут тя май же зав жди ви яв ляє ма ти; іс тот но
мен ше опи та них – 61–80% – так оці ню ва ли лю бов до се бе бать ка (табл. 2.1). 
При  цьо му, чим стар ше бу ли опи та ні, тим мен ше во ни бу ли впев не ні в лю бо ві 
бать ка, а сто сов но ма те рин ської лю бо ві цьо го не прос те жу ва лось. Схо жі за-
ко но мір нос ті сто су ва ли ся ком по нен та не об хід ної до по мо ги. Що сто су єть ся 
двох ін ших ком по нен тів ро дин них вза є мин – ро зу мін ня і спів чут тя, то за ко-
но мір ність меншої ро лі бать ка по рів ня но з ма тір’ю збе рі га ла ся так са мо, але 
до да ва ла ся й за ко но мір ність змен шен ня оці нок ви яв лен ня ма те рин ських по -
чут тів із збіль шен ням ві ку опи та них.

Таб ли ця 2.1

Оцін ки рес пон ден та ми лю бо ві, ро зу мін ня, до по мо ги бать ків, %

Оцінка «Майже завжди» 
стосовно виявлення… 6 клас 8 клас 10 клас І курс 

ПТУ
І курс 
ВНЗ

…з  боку  батька…

…любові 80 78 75 61 70

…допомоги в міру необхідного 49 48 48 39 44

…розуміння проблем дитини 45 39 34 33 34

…допомоги поліпшити погане
самопочуття 54 45 36 30 30

…з  боку  матері…

…любові 94 94 94 86 93

…допомоги в міру необхідного 74 73 75 67 75

…розуміння проблем дитини 70 63 57 54 56

…допомоги поліпшити погане
самопочуття 75 67 60 54 57



Сто сов но обіз на нос ті бать ків про жит тя під літ ків: знач на час ти на рес пон ден -
тів оці ню ва ли цю ха рак те рис ти ку ро дин них вза є мин до сить кри тич но (табл. 2.2). 

Таб ли ця 2.2

Оцін ки уч нів ської мо ло ді різ ної ста ті ві ком 11–12 та 15–16 ро ків 
що до обіз на нос ті бать ків про дру зів сво їх ді тей, вит ра чан ня діть ми гро шей 

та про ве ден ня ча су по за нав чаль ним зак ла дом, %*

* За пи тан ня з те ма ти ки цьо го роз ді лу ста ви ли ся уч ням 6�х, 8�х, 10�х кла сів, пер шо кур -
сни кам ПТУ і ВНЗ, але за всі ма по каз ни ка ми обіз на нос ті бать ків що до на ве де них у 
таб ли ці 2.2 скла до вих жит тя ді тей, гру пи шес тик лас ни ків і пер шо кур сни ків ПТУ ви я ви ли ся по -
ляр ни ми. За ко но мір нос ті роз по ді лу по каз ни ків для груп вось ми�, де ся тик лас ни ків і пер шо-
кур сни ків ВНЗ бу ли по діб ни ми, ве ли чи ни зна хо ди лись у ме жах двох по ляр них груп, 
то му во ни не на ве де ні.
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Оцінки обізнаності
6 клас І курс ПТУ

Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата

Батька щодо друзів дитини

Знає багато 41 33 29 18

Знає небагато або нічого не знає
(сума двох відповідей) 47 55 47 53

Матері щодо друзів дитини

Знає багато 65 72 57 54

Знає небагато або нічого не знає
(сума двох відповідей) 33 26 39 36

Батька щодо витрачання дитиною грошей

Знає багато 37 34 22 15

Знає небагато або нічого не знає
(сума двох 50 53 55 55

Матері щодо витрачання дитиною грошей

Знає багато 51 60 30 35

Знає небагато або нічого не знає
(сума двох 44 36 65 53

Батька щодо проведення часу після навчання та ввечері
(середнє значення двох варіантів відповіді)

Знає багато 46 47 22 20

Знає небагато або нічого не знає
(сума двох 41 40 52 60

Матері щодо проведення часу після навчання та ввечері
(середнє значення двох варіантів відповіді)

Знає багато 66 76 41 49

Знає небагато або нічого не знає
(сума двох 31 22 53 40



Зок ре ма, у ці ло му ря ді ви пад ків, не га тив ні оцін ки («знає не ба га то або 
ні чо го не знає») пре ва лю ва ли над по зи тив ни ми («знає ба га то») не га тив ни ми 
або пос ту па ли ся їм. 

Так, кіль кість тих, хто ду мав, що їх ні бать ки зна ли не ба га то або вза га лі 
ні чо го не зна ли, ви я ви ла ся не тіль ки вель ми знач ною са ма по со бі, а й пе ре-
ви щу ва ла кіль кість тих, хто ду мав нав па ки (тоб то, що їх ні бать ки зна ли ба га то), 
в та ких випад ках: 

1. У всіх ві ко вих і ста те вих гру пах сто сов но обіз на нос ті бать ка про дру зів 
ди ти ни.

2. У всіх ві ко вих і ста те вих гру пах сто сов но обіз на нос ті бать ка про вит ра -
чан ня ди ти ною гро шей.

3. В обох ста те вих гру пах 15–16�річ них сто сов но обіз на нос ті ма те рі про 
вит ра чан ня ди ти ною гро шей.

4. В обох ста те вих гру пах 15–16�річ них сто сов но обіз на нос ті бать ка про 
про ве ден ня ди ти ною ча су піс ля нав чан ня та вве че рі.

5. Се ред хлоп ців 15–16�річ но го ві ку що до обіз на нос ті ма те рі про про ве-
ден ня ди ти ною ча су піс ля нав чан ня та вве че рі.

Зво рот не яви ще, ко ли кіль кість тих, хто ду мав, що їх ні бать ки зна ли не ба-
га то або вза га лі ні чо го не зна ли, бу ла мен шою, ніж кіль кість тих, хто ду мав, що 
їх ні бать ки зна ли ба га то, бу ло спос те ре же но в та ких ви пад ках: 

1. У всіх ві ко вих і ста те вих гру пах сто сов но обіз на нос ті ма те рі про дру зів 
ди ти ни. 

2. В обох ста те вих гру пах 11–12�річ них сто сов но обіз на нос ті ма те рі про 
вит ра чан ня ди ти ною гро шей. 

3. В обох ста те вих гру пах 11–12�річ них сто сов но обіз на нос ті бать ка про 
про ве ден ня ди ти ною ча су піс ля нав чан ня та вве че рі.

4. В обох ста те вих гру пах 11–12�річ них сто сов но обіз на нос ті ма те рі про 
про ве ден ня ди ти ною ча су піс ля нав чан ня та вве че рі.

5. Се ред 15–16�річ них дів чат сто сов но обіз на нос ті ма те рі про про ве ден ня 
ди ти ною ча су піс ля нав чан ня та вве че рі.

У ві ко во му ас пек ті: обіз на ність обох бать ків про жит тя 15–16�річ них з усіх 
на ве де них пи тань бу ла мен шою (у се ред ньо му на 13%), ніж сто сов но 11–12�річ -
них. Най мен ше бу ли обіз на ні бать ки пер шо кур сни ків ПТУ, най біль ше – шес ти�
к лас ни ків. 

У ста те во му ас пек ті: сі мей, де про дру зів ді тей бу ла доб ре обіз на на 
ма ти, ви я ви лось у се ред ньо му на 15% біль ше, ніж тих, де доб ре був обіз на ний
бать ко. Нап рик лад, про дру зів пер шо кур сниць ПТУ ба га то зна ли 54% ма те рів і 
ли ше 18% бать ків; про їх від по чи нок у ве чір ній час – 49% ма те рів і 20% бать ків 
то що. Про те, чим зай ма ють ся піс ля шко ли шес тик лас ни ки, ба га то зна ли 76% 
ма те рів дів чат та 66% ма те рів хлоп ців, ана ло гіч ні час тки бать ків ста но ви ли 
47% і 46%. 

Сто сов но вит ра чан ня діть ми гро шей по ін фор мо ва ність бать ків уза га лі бу ла
до сить не ви со кою: ма те рі хлоп ців�  шес тик лас ни ків ба га то зна ли про це у 51% 
ви пад ків, дів чат�  шес тик лас ниць – у 60%; бать ки�  чо ло ві ки – у 37% і 34% від-
по від но; ма те рі пер шо кур сни ків ПТУ – у 30%, пер шо кур сниць – у 35%; бать ки�
чо ло ві ки – у 22% і 15% від по від но. У се ред ньо му близь ко 35% усіх бать ків ба га то
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зна ли про те, як ді ти вит ра ча ли свої гро ші, ні чо го не зна ли про це май же 14%. 
Сі мей, де бу ла кра ще обіз на на ма ти, бу ло на 25% біль ше, ніж тих, де кра ще 
був обіз на ний бать ко.

Близь ко 46% бать ків ба га то зна ли про те, де ді ти про во дять час піс ля 
навчан ня і вве че рі, а ні чо го не зна ли про це май же 15%. Сі мей, де бу ла кра ще 
обіз на на ма ти, бу ло на 24% біль ше, ніж тих, де кра ще був обіз на ний бать ко. 
З до рос лі шан ням ді тей обіз на ність бать ків що до про ве ден ня ча су по за нав -
чаль ним зак ла дом змен шу ва ла ся на 26%, пов на не о біз на ність збіль шу ва ла ся
приб лиз но на 8%.

У те ри то рі аль но�  по се лен сько му ас пек ті прос те жу ва ла ся та за ко но мір �
ність, що чим мен ша те ри то рі аль но�  ад мі ніс тра тив на оди ни ця, де про жи ває 
уч нів ська мо лодь, тим кра щою бу ла по ін фор мо ва ність бать ків що до жит тя сво їх 
ді тей (табл. 2.3). 

Таб ли ця 2.3

Оцін ки уч нів ської мо ло ді за леж но від ти пу по се лен ня 
що до де я ких скла до вих обіз на нос ті бать ків, %

Нап рик лад, доб ра обіз на ність ма те рів сто сов но то го, з ким то ва ри шу ють 
їх ні ді ти, про пор цій но зрос та ла від най мен шої в об лас них цен трах (60%), 
де що біль шої в ін ших міс тах (64%), до ще біль шої в се ли щах місь ко го ти пу (68%) 
і най біль шої в се лах (71%). Від по від но в об лас них цен трах час тка тих ма-
те рів, кот рі зна ли про це не ба га то та не зна ли ні чо го (су ма від по ві дей), бу ла 
най ви щою – 37%, а в се лі – най ниж чою (27%). Доб ра обіз на ність бать ків�  чо ло-
ві ків сто сов но то го, де ді ти бу ва ють піс ля за кін чен ня за нять у нав чаль но му 
зак ла ді, про пор цій но зрос та ла від най мен шої в об лас них цен трах (29%), де що
біль шої в ін ших міс тах (34%), до ще біль шої в се ли щах місь ко го ти пу (41%) 
і най біль шої в се лах (44%). Тоб то, від мін нос ті в обіз на нос ті бать ків різ ної ста ті 
сто су ва ли ся ли ше кіль кіс них по каз ни ків (ма те рі зав жди зна ли біль ше), але 
за галь на тен ден ція кра щої по ін фор мо ва нос ті у мен ших на се ле них пун ктах 
сто су ва ла ся обох бать ків од на ко во.

Що до ре гі о наль них від мін нос тей: бать ки За хо ду і Пів но чі бу ли кра ще обіз на ні
про жит тя ді тей, ніж бать ки м. Ки є ва та АР Крим (табл. 2.4).
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Складові обізнаності Обласний
центр Місто

Селище
міського

типу
Село

Моя мати багато знає, як я витра -
чаю свої гроші 43 46 47 50

Мій батько багато знає, як я витра -
чаю свої гроші 26 30 32 32

Моя мати багато знає, де я буваю
увечері 60 64 65 65

Мій батько багато знає, де я буваю
увечері 36 41 45 48



Таб ли ця 2.4

Час тка уч нів ської мо ло ді що до оцін ки ін фор мо ва нос ті бать ків 
про де я кі скла до ві жит тя ді тей, в за леж нос ті від ре гі о ну, %

Що сто су єть ся обіз на нос ті бать ків про доз віл ля ді тей (цей ком по нент 
знач но впли ває на ха рак тер ро дин них вза є мин), то тут ви я ви ла ся чіт ка ві ко ва 
за леж ність (табл. 2.5).

Таб ли ця 2.5

Роз по діл уч нів ської мо ло ді ві ком 11–12 та 15–16 ро ків 
за оцін ка ми ін фор мо ва нос ті бать ків про доз віл ля ді тей, %

Час тка доб ре обіз на них що до доз віл ля ді тей бу ла на ба га то мен шою се ред
бать ків 15–16�річ них (у се ред ньо му 41% се ред ма те рів і 21% се ред бать ків�
чо ло ві ків) по рів ня но з бать ка ми 11–12�річ них (59% се ред ма те рів і 42% се ред
бать ків�  чо ло ві ків). Від по від но, се ред бать ків 15–16�річ них се ред ня час тка тих, 
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Складові
інформованості Захід Центр Північ Схід Південь АР

Крим м. Київ

Моя мати багато знає,
хто мої друзі 67 65 68 62 67 61 57

Мій батько багато знає,
де я буваю після школи 41 36 37 31 36 32 28

Моя мати багато знає,
як я витрачаю свої гроші 48 48 47 45 47 40 44

Мій батько багато знає,
як я витрачаю свої гроші 34 29 28 27 30 23 25

Рівень 
інформованості

6 клас І курс ПТУ

Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата

Мати

Знає багато 55 63 42 40

Знає небагато 33 29 35 38

Нічого не знає 7 5 12 14

Батько

Знає багато 44 39 26 16

Знає небагато 30 35 29 34

Нічого не знає 13 13 18 19



хто був зов сім не обіз на ний з цьо го пи тан ня, бу ла приб лиз но на 6% біль шою. 
У се ред ньо му близь ко тре ти ни бать ків зна ли не ба га то про доз віл ля ді тей. 

За ці єю ха рак те рис ти кою ро дин них вза є мин спос те рі га ла ся ще од на тен -
ден ція: в усіх ві ко вих гру пах ді тей і не за леж но від ти пу їх ніх нав чаль них зак ла дів 
ма те рі опи та них зав жди зна ли біль ше, ніж бать ки про жит тя сво їх ді тей (рис. 2.1).

Ма ти Бать ко

Рис. 2.1. Від мін нос ті обіз на нос ті ма те рів і бать ків сто сов но доз віл ля ді тей, %

В оцін ках рів ня до вір ли вос ті у від но си нах прос те жу єть ся тен ден ція до ут руд -
нен ня об го во рю ван ня осо бис тих проб лем у більш стар шо му ві ці (табл. 2.6). 

Таб ли ця 2.6

Оцін ки склад нос ті спіл ку ван ня з бать ка ми на хви лю ю чі те ми 
за леж но від ста ті, ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, %
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Рівень 
складності

спілкування

6 клас 8 клас 10 клас І курс 
ПТУ

І курс 
ВНЗ
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хл
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п
ц

і

д
ів

ч
а

та

в
с

і

З  батьком

Дуже легко і легко
(сума відповідей) 75 64 69 67 52 60 65 49 57 58 36 48 58 43 51

Дуже складно і
складно (сума
відповідей)

13 21 17 18 31 24 20 32 26 16 31 23 23 35 28

З  матір’ю

Дуже легко і легко
(сума відповідей) 90 92 90 85 87 87 82 86 85 81 77 79 83 83 83

Дуже складно і
складно (сума
відповідей)

7 6 7 11 11 10 15 11 12 11 13 12 15 15 14

І курс ВНЗ

І курс ПТУ

10 клас

8 клас

6 клас

0 10 20 30 40 50 60

І курс ВНЗ

І курс ПТУ

10 клас

8 клас

6 клас

0 10 20 30 40 50 60% %

Знає багато        Нічого не знає Знає багато        Нічого не знає



Най лег ше спіл ку ва ти ся на хви лю ю чі те ми всім опи та ним, не за леж но від 
ві ку і ста ті, бу ло з ма те ря ми. Зок ре ма, час тка 15–16�річ них рес пон ден тів, яким 
бу ло лег ко і ду же лег ко спіл ку ва ти ся з ма тір’ю з хви лю ю чих пи тань, бу ла мен ше
від по від ної час тки 11–12�річ них у се ред ньо му на 8%, а сто сов но бать ків – на 17%. 

Спос те рі га ла ся пев на тен ден ція то го, що дів ча там бу ло де що лег ше, ніж 
юна кам, роз мов ля ти з ма те ря ми, але най більш ви раз но ста те ва від мін ність 
ви яв ля ла ся в то му, що дів ча там бу ло на ба га то склад ні ше до ві ря ти свої проб -
ле ми бать ко ві, ніж це мог ли ро би ти хлоп ці.

Стиль ви хо ван ня ха рак те ри зу вав ся скла до ви ми бать ків сько го кон тро лю,
доз во лу, по ка ран ня, са мос тій нос ті ді тей що до прий нят тя рі шень, по ши ре нос ті 
ос нов них ви дів ро дин но го спіл ку ван ня.

Спів від но шен ня кон тро лю і доз во лу. У се ред ньо му кож ний де ся тий опи -
та ний вва жав, що бать ки до ньо го став лять ся, як до ма лої ди ти ни (ма ти – 13%,
бать ко – 11%). Са мос тій ність під три му ва ли та кож приб лиз но од на ко ві час тки 
обох бать ків: близь ко 40% опи та них виз на ча ли, що бать ки люб лять, ко ли ді ти
прий ма ють рі шен ня са мі, ка те го рич но про ти цьо го бу ло на лаш то ва но мен ше 
10%. Але бу ли й від мін нос ті став лен ня ма те рів і бать ків до цих ком по нен тів 
ви хо ван ня (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Роз по діл ду мок уч нів ської мо ло ді сто сов но доз во лу 
і кон тро лю з бо ку ма те рі і бать ка, %

На ма ган ня кон тро лю ва ти ді тей в усьо му бу ло у 49–50% ма те рів вось ми�
к лас ни ків і шес тик лас ни ків; мен ше – 43–44% – у ма те рів де ся тик лас ни ків і 
пер шо кур сни ків. Для бать ка це менш ха рак тер но: від по від ні по каз ни ки ста -
но ви ли 26–28% у де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків, 35–38% у вось мик лас ни ків 
і шес тик лас ни ків. При  цьо му кіль кість опи та них, бать ко яких на ма гав ся кон тро -
лю ва ти їх у всьо му, вже в 6-му кла сі бу ла де що мен шою, ніж кіль кість тих, ко му 
бать ко доз во ляв ро би ти все, що хо четь ся. А се ред пер шо кур сни ків ВНЗ пре -
ва лю ван ня доз во лу над кон тро лем з бо ку бать ка бу ло май же под вій ним. 
Ма те рі шес тик лас ни ків і вось мик лас ни ків ба жан ня кон тро лю ва ти і доз во ля ти 
ви яв ля ли май же од на ко вою мі рою, ма те рі де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків 
доз во ля ли біль ше, ніж кон тро лю ва ли.
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Моя мати майже завжди
намагається контролювати
мене в усьому

Мій батько майже завжди
намагається контролювати
мене в усьому

Моя мати майже завжди
дозволяє мені займатися
тим, що мені подобається

Мій батько майже завжди
дозволяє мені займатися
тим, що мені подобається
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Прак ти ка по ка ран ня. У ре ак ції бать ків на неп ра виль ні, з їх пог ля ду, вчин ки 
ді тей пе ре ва жа ло час те і ду же час те по яс нен ня то го, що бу ло зроб ле но неп ра -
виль но і чо му нас та ло по ка ран ня, – у се ред ньо му 48% опи та них заз на чи ли, що 
їх ні бать ки чи ни ли са ме так. Ра зом з тим, 20% заз на чи ли, що їх ні бать ки при -
чи ни по ка ран ня по яс ню ва ли рід ко або не ро би ли цьо го ні ко ли. І чим стар ше 
бу ли ді ти, тим рід ше бать ки вда ва ли ся до по яс нень – час то і ду же час то ро би ли 
це 55% бать ків 11–12�річ них ді тей, 47% – 13–14�річ них, 41% – 15–16�річ них; 
рід ко або не ро би ли ні ко ли 18–19% бать ків 11–12�річ них та 13–14�річ них і 
22% 15–16�річ них ді тей. Аг ре сив ний стиль ви хо ван ня (не гай не по ка ран ня без
будь�  я ких по яс нень) час то і ду же час то оби ра ли зов сім не ба га то бать ків: у 
се ред ньо му 6%; пе ре важ на біль шість (у се ред ньо му 74%) чи ни ли так рід ко або 
не чи ни ли ні ко ли.

Під хід ма те рі і бать ка до прак ти ки по ка ран ня іс тот но від різ няв ся (табл. 2.7). 

Таб ли ця 2.7

Оцін ки рес пон ден та ми ре ак ції бать ків на неп ра виль ні, 
з їх пог ля ду, вчин ки ді тей, %

Біль шість ма те рів (у се ред ньо му 52%) усіх ві ко вих груп ді тей і ти пів їх ніх 
нав чаль них зак ла дів до по яс нень хиб нос ті вчин ків і при чин по ка ран ня вда -
ва ли ся час то і ду же час то; се ред бать ків від по від ний по каз ник ста но вив 37%. 
Ра зом з тим, не бу ло сут тє вої різ ни ці між час тка ми бать ків і ма те рів, ко ли йшло ся
про бай ду жість до вчин ків ді тей: час то і ду же час то не ро би ли ні я ких за у ва жень 
і ні як не ка ра ли за неп ра виль ні, з пог ля ду бать ків, вчин ки ді тей у се ред ньо му 
19% як ма те рів, так і бать ків.

Участь ді тей у прий нят ті рі шень сто сов но про ве ден ня віль но го ча су. Вра ху -
ван ня бать ка ми дум ки ді тей сто сов но ви бо ру спо со бу про ве ден ня віль но го ча су
по за нав чаль ним зак ла дом бу ло най біль шим у стар шо му ві ці (приб лиз но у 
кож но му дев’ято му ви пад ку), для чвер ті ж най мо лод ших ви рі шаль ним у цьо му пи -
тан ні бу ло рі шен ня бать ків (на віть за умо ви учас ті ди ти ни у спіль но му об го во рен ні
ва рі ан тів). Най віль ні ши ми у ви бо рі ви я ви лись пер шо кур сни ки ВНЗ (табл. 2.8). 
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Пояснює, що зроблено неправильно і чому мене покарано…

62 53 52 47 47 …часто і дуже часто 47 41 38 30 31

16 15 18 21 20 …рідко і ніколи 21 21 22 24 25

Карає негайно, без пояснень…

7 4 4 6 7 …часто і дуже часто 8 6 7 6 6

78 81 84 74 79 …рідко і ніколи 69 70 68 56 64



Таб ли ця 2.8

Роз по діл уч нів ської мо ло ді за учас тю у прий нят ті рі шень 
сто сов но про ве ден ня віль но го ча су, %

Ви я ви ло ся, що са мос тій ність ді тей у ви бо рі спо со бу про ве ден ня віль но го 
ча су зрос та ла про пор цій но ве ли чи ні на се ле но го пун кту і ся га ла най ви що го 
зна чен ня у жи те лів об лас них цен трів (рис. 2.3).

«Са мос тій не рі шен ня» – су ма від по ві дей «Заз ви чай сам(а) ви рі шую, як про во ди ти віль ний час»
та «Ви рі шу є мо ра зом з бать ка ми, але я заз ви чай мо жу ро би ти те, що хо чу». 

«Рі шен ня бать ків» – су ма від по ві дей «Мої бать ки заз ви чай са мі ви рі шу ють, як ме ні про во ди ти
віль ний час» та «Ви рі шу є мо ра зом, але я заз ви чай роб лю те, що хо чуть бать ки»

Рис. 2.3. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за ти пом по се лен ня 
що до са мос тій нос ті прий нят тя рі шень про про ве ден ня віль но го ча су

Ха рак тер ро дин но го спіл ку ван ня доб ре ілюс трує рей тинг справ, яки ми 
чле ни ро ди ни зай ма ли ся спіль но. Най менш по пу ляр ни ми бу ли іг ри вдо ма – 
ні ко ли так не про во ди ли віль ний час у се ред ньо му 30% опи та них, а се ред тих, 
хто ро бив це, юна ків, не за леж но від ві ко вих груп і ти пів нав чаль них зак ла дів, 
бу ло біль ше, ніж дів чат. Де що час ті ши ми бу ли спіль ні про гу лян ки бать ків з діть ми
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Варіанти  відповідей 6 клас 8 клас 10 клас І курс 
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«Зазвичай я сам(а) вирішую, як
проводити свій вільний час» та
«Вирішуємо разом з батьками, але
я, зазвичай, можу робити те, що
хочу» (сума відповідей)
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я, зазвичай, роблю те, що хочуть
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свій вільний час» (сума відповідей)
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(ні ко ли не ро би ли цьо го 20%) та об го во рен ня спіль них проб лем та но вин (ні ко ли 
не ро би ли – 10%). Біль шість опи та них гу ля ли ра зом з чле на ми ро ди ни в се-
ред ньо му рід ше ніж раз на тиж день, чверть – що тиж не во; тре ти на пер шо-
кур сни ків ПТУ і чверть пер шо кур сни ків ВНЗ вза га лі не прак ти ку ва ли цьо го ні ко ли. 

На ба га то час ті ше сім’я зби ра ла ся бі ля те ле ві зо ра (біль ше 40% шко ля рів і 
тре ти на пер шо кур сни ків так про во ди ли час що ден но) або для спіль но го прий -
нят тя їжі (що ден но – у се ред ньо му май же 60%). А в су мі (що ден но та май же 
що ден но) за обо ма заз на че ни ми за нят тя ми про во ди ли час 70–80% опи та них 
не за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду.

Спіль но об го во рю ва ли в сі мей но му ко лі щод ня або май же щод ня на яв ні 
проб ле ми і но ви ни у се ред ньо му де що біль ше по ло ви ни опи та них. Кіль кість дів чат,
які щод ня або май же щод ня об го во рю ва ли спіль но з чле на ми ро ди ни проб ле ми 
і но ви ни, бу ла зав жди біль ша, ніж хлоп ців, не за леж но від ві ку та міс ця нав чан ня. 

Близь ко по ло ви ни уч нів ської мо ло ді від ві ду ва ли спіль но з чле на ми ро ди ни
міс ця роз ваг і ро би ли це рід ше од но го ра зу на тиж день. А се ред тих, хто ро бив 
це що ден но або май же що ден но, час тка юна ків усіх ві ко вих груп і ти пів нав чаль-
них зак ла дів бу ла біль ша, ніж дів чат, в 1,3–2,3 ра зу. І нав па ки, се ред тих, хто 
ні ко ли не від ві ду вав спіль но з чле на ми ро ди ни міс ця роз ваг, час тка дів чат бу ла
біль шою, ніж юна ків, у 1,3–1,6 ра зу. Про во ди ли час у сі мей но му ко лі (щод ня 
або май же щод ня ра зом їли, гу ля ли, влаш то ву ва ли іг ри вдо ма, ди ви ли ся те -
ле ві зор/ві део, від ві ду ва ли дру зів та ро ди чів то що) най більш час то ро ди ни 
сіль ської міс це вос ті і се лищ місь ко го ти пу (табл. 2.9). 

Таб ли ця 2.9 

Роз по діл уч нів ської мо ло ді за ти пом по се лен ня що до ок ре мих скла до вих 
що ден но го спіл ку ван ня в сім’ї, %

У міс тах, особ ли во об лас них цен трах, ро дин не спіл ку ван ня вдо ма (у се бе
або в гос тях ро ди чів/дру зів) від бу ва ло ся знач но рід ше, ніж у се лах і се ли щах. 

На то мість по за до мів кою опи та ні з біль ших за роз мі ром те ри то рі аль но�
по се лен ських оди ниць ра зом з чле на ми ро ди ни пе ре бу ва ли час ті ше. Так, 
по ві до ми ли, що жод но го ра зу за ос тан ній рік не ви їж джа ли спіль но з ро ди ною 
із сво го на се ле но го пун кту 21% сіль ських під літ ків, 16% – жи те лів се лищ 
місь ко го ти пу, 15% – ін ших міст і ли ше 13%  – об лас них цен трів.
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Складові спільного
щоденного сімейного

спілкування

Обласний
центр Місто СМТ Село

Перегляд телевізора/відео 38 41 48 44

Ігри вдома 9 10 12 14

Прийоми їжі 79 81 84 83

Прогулянки 16 19 23 26

Відвідування друзів, родичів 15 17 21 24

Заняття спортом 4 4 6 7



Ре гі о наль ні особ ли вос ті сі мей но го спіл ку ван ня бу ли до сить не од ноз нач-
ни ми: зок ре ма, ро ди ни За хо ду най час ті ше спіль но їли, ра зом з тим най мен ше 
ча су про во ди ли бі ля те ле ек ра на та най рід ше ра зом ви їж джа ли за ме жі власно го
на се ле но го пун кту. Сім’ї Цен тру най час ті ше ди ви лись ра зом те ле ві зор, але не 
від зна ча ли ся час то тою спіль них про гу ля нок; ро ди ни Пів но чі най біль ше гу ля ли, 
але не час то ра зом ви їж джа ли за ме жі сво го на се ле но го пун кту; ки я ни – най час-
ті ше по до ро жу ва ли, але най мен ше зус трі ча ли ся за обід нім сто лом (табл. 2.10).

Таб ли ця 2.10 

Ре гі о наль ний роз по діл уч нів ської мо ло ді 
сто сов но ок ре мих скла до вих спіл ку ван ня в сім’ї, %

Бать ків ська до по мо га в нав чан ні ха рак те ри зу ва ла ся п’ять ма ком по�
нен та ми, на ве де ни ми в табл. 2.11. 

Таб ли ця 2.11

Роз по діл рес пон ден тів за рів нем впев не нос ті в до по мо зі бать ків у нав чан ні, %
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Складові спільного
сімейного спілкування Захід Центр Північ Схід Південь АР

Крим м. Київ

Щоденний перегляд
телевізора/відео 36 45 42 43 44 44 40

Щоденний прийом їжі 85 81 83 80 77 82 74

Щоденна прогулянка 20 19 24 21 19 14 20

Виїзд (раз на рік і
частіше) за межі свого
населеного пункту

77 80 79 81 81 83 87

Мої батьки…

«Так» – цілком згодні; «Ні» – цілком незгодні

Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні

6 клас 8 клас 10 клас І курс 
ПТУ

І курс 
ВНЗ

…завжди готові допомогти, якщо
виникають проблеми в школі 57 – 48 1 43 1 39 1 44 2

…готові прийти в школу і
поговорити з учителями 38 1 32 2 29 2 28 2 31 2

…заохочують мене добре вчитися 49 1 45 1 36 1 36 1 38 2

…цікавляться, як ідуть мої справи в
школі 56 1 48 1 41 1 42 0 45 2

…завжди готові допомогти
виконати домашнє завдання 40 2 30 3 20 5 23 6 19 6



Аб со лют ну впев не ність у го тов нос ті бать ків до по ма га ти ді тям у розв’язан ні
проб лем, які ви ни ка ють у нав чаль них зак ла дах, де монс тру ва ли в се ред ньо му 
49% опи та них; стіль ки ж – у то му, що бать ки ці кав лять ся, як ідуть спра ви в 
шко лі, 44% – що за о хо чу ють доб ре вчи ти ся, 33% – що го то ві прий ти в шко лу 
і по го во ри ти з учи те ля ми, 30% – що зав жди го то ві до по мог ти з до маш нім 
зав дан ням. Упев не ність у го тов нос ті бать ків за о хо чу ва ти і до по ма га ти ді тям у 
нав чан ні, ці ка ви тись спра ва ми в шко лі і спіл ку ва ти ся з пе да го га ми змен шу ва-
ла ся з до рос лі шан ням опи та них.

У стар шій ві ко вій гру пи спос те рі га ли ся ста те ві від мін нос ті в оцін ках до по-
мо ги бать ків, але во ни бу ли до сить різ ни ми сто сов но різ них ком по нен тів до -
по мо ги; крім то го, прос те жу ва лась за леж ність де я ких оці нок від ти пу нав чаль но го
зак ла ду, а де я ких – ні (табл. 2.12).

Таб ли ця 2.12

Роз по діл рес пон ден тів за оцін кою впев не нос ті в до по мо зі бать ків у нав чан ні, 
за стат тю та ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Так, се ред сту ден тів ПТУ дів ча та ниж че оці ню ва ли всі ком по нен ти бать-
ківської до по мо ги, ніж юна ки. А се ред шко ля рів і сту ден тів ВНЗ та кої тен ден ції 
не бу ло. Хлоп ці з усіх ти пів нав чаль них зак ла дів ви ще, ніж дів ча та, оці ню ва ли 
го тов ність бать ків до по ма га ти у ви ко нан ні до маш ніх зав дань чи прий ти до за-
к ла ду й пос піл ку ва ти ся з пе да го га ми. А дів ча та ви ще, ніж хо лоп ці, оці ню ва ли 
го тов ність бать ків до по ма га ти що до шкіль них проб лем, за ці кав ле ність бать ків
шкіль ни ми спра ва ми, але це сто су ва ло ся тіль ки де ся тик лас ниць і пер шо кур с-
ниць ВНЗ.

♦ Об го во рен ня

Ви яв ле на в оцін ках рес пон ден тів ста те ва ди фе рен ці а ція обіз на нос ті бать �
ків про жит тя ді тей доб ре ілюс трує ген дер ні від мін нос ті мен таль нос ті до-
рос лих ук ра їн ців що до ус ві дом лен ня ни ми сво їх бать ків ських фун кцій і, 
від по від но, прак тич ної учас ті жі нок і чо ло ві ків у сі мей но му ви хо ван ні. Чо ло ві ки 
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Цілком згодні та згодні 
(сума відповідей) 

з тим, що батьки...

10 клас І курс ПТУ І курс ВНЗ

хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата

…завжди готові допомогти,
якщо виникають проблеми в
школі

80 84 78 70 77 82

…готові прийти в школу і
поговорити з учителями 70 67 71 60 72 71

…заохочують мене добре
вчитися 77 81 76 72 79 79

…цікавляться, як ідуть мої
справи в школі 79 88 83 79 82 85

…завжди готові допомогти
виконати домашнє завдання 52 48 57 47 51 41



яв но на ма га ють ся об ме жи ти свої знан ня що до проб лем, пов’яза них з діть ми, 
до то го рів ня, який вва жа ють мі ні маль но не об хід ним, що доз во ляє уни ка ти в 
ба га тьох ви пад ках до ціль них ви хов них дій, пе рек ла да ти біль шу час тку зу силь 
на ма те рин ські пле чі. Це свід чить про ва ди ус ві дом лен ня чо ло ві ка ми сво єї 
со ці аль ної ро лі і зна чен ня в сі мей но му ви хо ван ні, фор му ван ні та роз вит ку 
ди ти ни, ство рен ні спри ят ли во го сі мей но го клі ма ту, що є за по ру кою нор-
маль ної са мо ре а лі за ції ди ти ни, оп ти маль ною умо вою ста нов лен ня її осо бис тос ті 
в умо вах лю бо ві, по ва ги й до ві ри з бо ку обох бать ків. 

Те, що в ці ло му бать ки�  чо ло ві ки мен ше ма те рів обіз на ні про жит тя ді тей 
(на віть нез ва жа ю чи на те, що за де я ки ми ком по нен та ми обіз на нос ті во ни ви яв -
ля ють біль ше за ці кав ле нос ті що до ді тей сво єї ста ті – си нів), свід чить про брак 
у ді тей від чут тів лю бо ві, за хи ще нос ті, спів чут тя, ро зу мін ня з бо ку бать ка. Ці 
влас ти вос ті пов’яза ні у сві до мос ті ук ра їн ських під літ ків пе ре важ но з осо бою 
ма те рі, са ме від неї ді ти от ри му ють не об хід ну під трим ку і до по мо гу. Не без пе ка 
та ко го роз по ді лу ро лей в ро ди нах ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді під си лю єть ся й
особ ли вос тя ми під літ ко во го ві ку ді тей. Ад же в цьо му ві ці, з од но го бо ку, 
ди ти на праг не са мос тій нос ті, нев тру чан ня бать ків у влас ні спра ви, мо ти ву ю чи 
це влас ною «до рос ліс тю», з ін шо го – як ні ко ли ра ні ше, пот ре бує мо раль но го 
за хис ту, від чут тя міц но го сі мей но го ти лу, до му як міс ця, де зав жди до по -
мо жуть, бу дуть лю би ти, нез ва жа ю чи ні на що. У цьо му ві ці мо лодь об ра жає як 
пос тій ний кон троль і нав’яз ли ве втру чан ня в осо бис те жит тя, так і бай ду жість, 
від сто ро не ність бать ків, що сприй ма єть ся як оз на ка не лю бо ві. 

Пот ріб но вра хо ву ва ти, що 17% опи та них жи ли в не пов них сім’ях (2% – без 
ма те рі, 15% – без бать ка), ще 3% не ма ють бать ків. Ця проб ле ма бу ла най -
більш за гос тре на що до сту ден тів ПТУ, се ред яких біль ше 20% зрос та ли без 
спіл ку ван ня з бать ком (без ма те рі – 5%). Тоб то, до ті єї час тки під літ ків, які не 
от ри му ва ли очі ку ва ної лю бо ві, під трим ки, виз нан ня сво єї зна чу щос ті від та та, 
що жи ве в ро ди ні, до да ла ся й час тка ді тей, які вза га лі ма ють дос від сі мей них 
вза є мин ли ше з но сі єм жі но чої ро дин ної ро лі (ма тір’ю). Але, на віть вра хо-
ву ю чи при род ні від мін нос ті пси хо ло гії жі нок (емо цій ність, ем па тія, від кри тість 
у про я ві по чут тів) і чо ло ві ків (стри ма ність у про я ві по чут тів, ра ці о наль ність 
то що), не мож на не ро зу мі ти, що за ли ша єть ся да ле ко не пов но за до во ле ною 
на галь на пот ре ба під літ ків у лю бо ві обох бать ків – за по ру ці пси хіч но го і ду-
хов но го здо ров’я, під трим ці під літ ка у про це сі со ці а лі за ції. Брак пов но цін ної 
учас ті обох бать ків у ро дин но му жит ті не ми ну че від би ва ти меть ся на фор-
му ван ні осо бис тос ті мо ло дої лю ди ни, особ ли во юна ка, що не має прик ла ду 
для нас лі ду ван ня. Крім то го, ймо вір ним є ри зик проб лем ної по бу до ви сі мей них
вза є мин у тих ро ди нах, які ство рю ва ти муть сьо го ден ні під літ ки че рез пев ний 
час, ко пі ю ю чи зна йо мі сі мей ні ро лі, тоб то де тер мі ну ю чи не по ро зу мін ня уже з 
влас ни ми діть ми. То му ро бо та, спря мо ва на на сти му лю ван ня бать ків�  чо ло ві ків 
до пог либ ле но го спіл ку ван ня з діть ми, за ці кав ле нос ті їх нім жит тям, ус ві дом-
лен ня со ці аль ної ро лі і від по ві даль нос ті бать ка в ро ди ні, має ста но ви ти важ ли вий
нап рям сі мей ної по лі ти ки в Ук ра ї ні.

По зи тив на тен ден ція кра щої по ін фор мо ва нос ті бать ків що до жит тя ді тей, 
від мі че на тим біль ше, чим мен ший роз мір на се ле но го пун кту, по яс ню єть ся 
ін тен сив ні шим рит мом жит тя у ве ли ких міс тах, мен шим ча сом, який мож на 
при ді ли ти ро дин ним спра вам. Та кож да єть ся взна ки вза єм на від чу же ність 
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меш кан ців ве ли ких по се лень на про ти ва гу бо дай по вер хне во му або опо се-
ред ко ва но му знайомс тву й по ін фор мо ва нос ті про жит тя ін ших се ред меш кан ців 
не ве ли ких по се лень.

Од не з най по ши ре ні ших пи тань, яке заз ви чай жва во об го во рю єть ся в ро�
ди ні, до сить час то вик ли ка ю чи роз біж нос ті в пог ля дах бать ків і ді тей (ін ко ли аж 
до кон флік ту), є про ве ден ня віль но го ча су по за шко лою, то му став лен ня бать ків 
до дум ки ді тей що до цьо го мож на вва жа ти по ка зо вим ін ди ка то ром ро дин них 
вза є мин. Те, що 15–16�річ ні опи та ні в пе ре важ ній біль шос ті ви пад ків бу ли віль-
ни ми у ви бо рі, свід чить про до сить ви со ку то ле ран тність бать ків. А за леж-
ність близь ко чвер ті шес тик лас ни ків у пи тан ні доз віл ля від рі шен ня бать ків, 
ско ріш за все, не вар то ціл ком від но си ти на ра ху нок бать ків сько го тис ку, ад же 
кон троль у цьо му ві ці, при род но, має бу ти біль шим. Уза га лі аб со лют но ав то  -
ри тар ний бать ків ський тиск мав міс це ли ше в по о ди но ких ви пад ках.

Ана ліз оці нок го тов нос ті бать ків бра ти участь у спра вах, пов’яза них з 
навчан ням, свід чить про пе ре важ но по зи тив ну на лаш то ва ність ро дин у цьо му 
ас пек ті. Ра зом з тим, ви со кі оцін ки го тов нос ті бать ків до по мог ти у нав чан ні в 
ці ло му, по єд на ні із знач но ниж чи ми сто сов но го тов нос ті прий ти до шко ли й 
пос піл ку ва ти ся з пе да го га ми; най ниж чи ми – сто сов но до по мо ги у до маш ніх 
зав дан нях. Тоб то, сту пінь го тов нос ті бать ків бра ти участь у спра вах, пов’яза них 
із нав чан ням, за ле жить від склад нос ті (ком фор тнос ті) ре а лі за ції зат ре бу ва но го 
в кон крет но му ви пад ку ком по нен ту учас ті. Ко ли йдеть ся про оцін ки ком по нен тів
учас ті, ви ра же них до сить уза галь не но («…до по мо га при ви ник нен ні проб лем у
нав чан ні…», «…за ці кав ле ність нав чаль ни ми спра ва ми…», «…за о хо чен ня гар но го
нав чан ня…»), які най час ті ше ре а лі зу ють ся вер баль ни ми ме то да ми (вис лов лю-
ван ня) усе ре ди ні ро ди ни, оцін ки є най ви щи ми. Ко ли йдеть ся про оцін ки більш 
кон кре ти зо ва них ком по нен тів учас ті, ре а лі за ція яких пот ре бує знач них, ча сом, 
ма лоп ри єм них зу силь і дій («…прий ти до шко ли, пос піл ку ва ти ся з пе да го га ми…»,
«…до по мог ти ви ко на ти до маш нє зав дан ня…»), оцін ки впев не нос ті в го тов нос ті
бать ків до цьо го зни жу ють ся. Але це вик ли ка но не ли ше суб’єк тив ни ми чин -
ни ка ми (не ба жан ня, зай ня тість бать ків то що). Як що кіль кість ціл ком згод них з 
тим, що їх бать ки зав жди го то ві до по мог ти з ви ко нан ням до маш ньо го зав дан ня, 
із збіль шен ням ві ку опи та них змен шу єть ся уд ві чі, то це, ско ріш за все, зу мов -
ле но й пев ни ми об’єк тив ни ми фак то ра ми. Зок ре ма, нав ряд чи бать ки де ся ти-
к лас ни ків або сту ден тів мо жуть до по мог ти їм так са мо ефек тив но, як бать ки 
шес тик лас ни ків. Ско рі ше, ві ко ві роз біж нос ті оці нок ві доб ра жа ють не мож ли вість
ко рис но го втру чан ня стар ших че рез від сут ність не об хід них знань та нес про-
мож ність ро зіб ра ти ся в су час них нав чаль них прог ра мах. 

Те, що в се ред ньо му най біль шу не пев ність що до бать ків ської під трим ки 
про це су нав чан ня ви я ви ли сту ден ти ПТУ (де що біль ше бу ли впев не ні де ся ти-
к лас ни ки, най біль ше – сту ден ти ВНЗ), вка зує, що не об хід не в усіх ти пах нав -
чаль них зак ла дів по си лен ня ро бо ти з на ла год жен ня кон так тів між бать ка ми і 
шко лою, пер шо чер го во до ціль но фо ку су ва ти са ме на ПТУ.

Сто сов но спіль них ро дин них справ, якість і зміст пов сяк ден но го сі мей но го
спіл ку ван ня нав ряд чи мо жуть за до воль ня ти пот ре би пов но цін ної ре а лі за ції 
со ці аль но�  ви хов ної фун кції сім’ї. На ба га то час ті ше пе ре січ на ро ди на ук ра їн-
ської учнів ської мо ло ді зус трі ча єть ся бі ля бла кит но го вог ни ка те ле ві зо ра або за
обід нім сто лом (що ден не та май же що ден не ра зом за нят тя обо ма спра ва ми 
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ха рак тер не для ро дин 70–80% опи та них), ніж зай ма єть ся ін ши ми ко рис ни ми 
спра ва ми або зміс тов но про во дить спіль не доз віл ля. Ко ли те ле ві зор і їжа 
най біль ше об’єд ну ють ро ди ну, ви ни кає сум нів що до то го, чи мож ли ве пов но-
цін не спіл ку ван ня, об мін важ ли ви ми дум ка ми, ви роб лен ня спіль них пог ля дів 
з прин ци по вих пи тань під час оз на че них за нять.

Виз на че на ста те ва від мін ність в оцін ці час то ти спіль них ро дин них справ 
(кіль кість дів чат, які по ві дом ля ли, що во ни щод ня або май же щод ня об го во -
рю ють спіль но проб ле ми і но ви ни, бу ло біль шим, ніж хлоп ців, не за леж но від ві ку 
та міс ця нав чан ня) мо же вка зу ва ти на пот ре бу при ді лен ня біль шої ува ги ці ле-
с пря мо ва ній ро бо ті з юна ка ми сто сов но роз вит ку ко му ні ка цій них на ви чок та 
на ви чок мі жо со бис тіс но го спіл ку ван ня, ус ві дом лен ня ко рис нос ті спіль но го об го -
во рен ня в ро ди ні влас них проб лем для під трим ки на леж но го пси хіч но го і ду-
хов но го здо ров’я.

♦ Вис нов ки

1. Бать ків, доб ре ін фор мо ва них про жит тя ді тей (сто сов но ко ла дру зів, 
про ве ден ня ча су по за нав чаль ним зак ла дом, вит ра чан ня гро шей), в се ред ньо му 
бу ло близь ко 50, 45 і 35% від по від но. Час тка зов сім не обіз на них про це бать ків
ста но ви ла приб лиз но 10–15%.

2. З до рос лі шан ням ді тей доб ра обіз на ність бать ків змен шу ва ла ся в 
се ред ньо му приб лиз но на 15–25%, пов на не о біз на ність зрос та ла на 5–10% cі -
мей, де бу ла кра ще обіз на на ма ти, ви я ви лось на 15–25% біль ше. 

3. Ма те рі, заз ви чай, бу ли біль ше обіз на ні що до жит тя до чок, бать ки – си нів. 
4. По ін фор мо ва ність бать ків що до жит тя ді тей у мен ших на се ле них пун ктах

бу ла кра щою, час тка доб ре обіз на них бать ків у се лі в се ред ньо му бу ла на 10% 
ви ще, ніж в об лас них цен трах. Ра зом з тим, на та ку ж ве ли чи ну в се лах був 
ниж чим сту пінь са мос тій нос ті ді тей у ви бо рі спо со бу про ве ден ня віль но го ча су.

5. Близь ко 95% опи та них бу ли впев не ні в лю бо ві ма те рі (ви ня ток ста но ви-
ли пер шо кур сни ки ПТУ – близь ко 85%); 75% вва жа ли, що ма ти май же зав жди 
до по ма гає, ко ли це не об хід но. Що до лю бо ві бать ка бу ли впев не ні 75–80% шко -
ля рів і 60–70% сту ден тів; що до до по мо ги – близь ко 40–50%, за леж но від ві ку 
і ти пу нав чаль но го зак ла ду. 

6. По каз ни ки ро зу мін ня ма тір’ю проб лем ди ти ни та здат нос ті пок ра щи ти 
са мо по чут тя, ко ли ди ти ні по га но, змен шу ва ли ся з до рос лі шан ням опи та них 
приб лиз но з 70–75% до 55%. Для бать ка від по від ні по каз ни ки змен шен ня ста-
но ви ли 45–35% та 55–30%. 

7. Бать ки близь ко 40% опи та них не за пе ре чу ва ли прий нят тя діть ми са-
мос тій них рі шень, ка те го рич но про ти бу ло мен ше 10%. Близь ко 50% ма те рів 
і 40% бать ків шес тик лас ни ків на ма га ли ся кон тро лю ва ти ді тей в усьо му, а з до-
рос лі шан ням ді тей ця час тка змен шу ва ла ся до 45% і 25% від по від но. 

8. Бать ки близь ко 50% опи та них ре а гу ва ли на неп ра виль ні, з їх пог ля ду, 
вчин ки ді тей по яс нен ням то го, що бу ло зроб ле но неп ра виль но і чо му нас та ло 
по ка ран ня. Не гай но ка ра ли без будь�  я ких по яс нень близь ко 5%. З до рос лі -
шан ням ді тей час тка бать ків, які вда ва ли ся до по яс нень, змен шу ва ла ся на 15%. 

9. Ре ак ція ма те рі на неп ра виль ні вчин ки ді тей бу ла більш пе да го гіч ною, 
ніж бать ка: до по яс нень хиб нос ті вчин ків і при чин по ка ран ня вда ва ли ся в се ред -
ньо му біль ше 50% і мен ше 40% від по від но. 15–16�річ ні опи та ні в пе ре важ ній 
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біль шос ті ви пад ків (близь ко 90–95%) бу ли віль ни ми у ви бо рі про ве ден ня 
віль но го ча су по за шко лою, май же 25% шес тик лас ни ків у пи тан ні доз віл ля 
за ле жа ли від рі шен ня бать ків.

10. В Ук ра ї ні те ле ві зор і обід ній стіл є ти ми цен тра ми, що об’єд ну ють ро-
ди ну. Пе рег ляд те ле пе ре дач та прий нят тя їжі най час ті ше бу ли спіль ни ми 
сі мей ни ми за нят тя ми, що заз на ча ли 70–80% опи та них. 

11. Об го во рю ва ли в сі мей но му ко лі щод ня або май же щод ня на яв ні про�
б ле ми, но ви ни в се ред ньо му близь ко 50% опи та них, і ця час тка се ред дів чат 
бу ла зав жди біль шою, ніж се ред хлоп ців.

12. Бу ли аб со лют но впев не ні в то му, що бать ки зав жди го то ві до по мог ти, 
ці кав лять ся спра ва ми в нав чаль них зак ла дах, близь ко 50% опи та них; за о хо -
чу ють ді тей до нав чан ня – май же 45%; го то ві спіл ку ва ти ся з учи те ля ми – тре ти на;
до по мог ти з до маш нім зав дан ням – 30%. З до рос лі шан ням опи та них ці по -
каз ни ки змен шу ва ли ся.

От же, з пог ля ду пот ре би фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя бать ків-
ська сім’я ви да єть ся до сить не од ноз нач ним се ре до ви щем. З од но го бо ку, 
пе ре важ на біль шість опи та них бу ли впев не ні в бать ків ській лю бо ві; у біль шос ті 
ро дин бу ла по ши ре на прак ти ка що ден но го сі мей но го спіл ку ван ня; час тка 
бать ків, які знач ною мі рою від сто ро ню ва ли ся від учас ті у ви хо ван ні ді тей, бу ла 
нез нач ною. З ін шо го – на за гал ли ше приб лиз но від тре ти ни до по ло ви ни бать ків
ви яв ля ли дос тат ню обіз на ність про жит тя ді тей, під трим ку ди тя чої са мос тій -
нос ті, го тов ність до по ма га ти в нав чан ні, по яс ню ва ти ді тям свої ви хов ні дії, 
пос тій но об го во рю ва ти спіль ні пи тан ня в сі мей но му ко лі, при то му ці по зи тив ні 
сто ро ни бать ків ської учас ті у ви хо ван ні ма ли стій ку тен ден цію до змен шен ня 
про пор цій но до збіль шен ня ві ку ді тей; ви хов на цін ність що ден но го ро дин но го 
спіл ку ван ня ви да єть ся до сить дис ку сій ною, ад же во но най час ті ше від бу ва ло ся 
під час їжі та пе рег ля ду те леп рог рам. Яв не до мі ну ван ня жі нок у ви хо ван ні 
(ма те рі знач но біль ше бра ли в ньо му участь, ніж бать ки�  чо ло ві ки) та кож важ ко 
роз гля да ти як по зи тив ний фак тор, хо ча ця ген дер на роз ба лан со ва ність час тко во
ма ла об’єк тив ну при чи ну (до 15% заз на чи ли, що не ма ють бать ка). За га лом 
мож на су ди ти про до ціль ність ко ри гу ван ня при най мні для по ло ви ни ро дин 
звич них умов жит тя і сі мей них сто сун ків від по від но до пот реб фор му ван ня у 
ді тей ус ві дом лен ня не об хід нос ті і на бут тя на ви чок ве ден ня здо рово го спо -
со бу жит тя. Спри ят ли вою пе ре ду мо вою для та кої ро бо ти мо жуть бу ти лю бов 
і ба жан ня до по ма га ти ді тям, при та ман ні біль шос ті бать ків опи та них, а орга ні -
за цій но�  ме то дич ною ос но вою для її пра виль ної ре а лі за ції по вин на ста ти про -
фе сій на до по мо га з бо ку пе да го гів нав чаль них зак ла дів від по від но до зап ро�
по но ва них ре ко мен да цій.

♦ Ре ко мен да ції

Ви хо дя чи з то го, що:
– най більш спри ят ли ві умо ви для на леж но го ви хо ван ня осо бис тос ті ство �

рю ють ся то ді, ко ли зу сил ля пе да го гів по єд ну ють ся з від по від ною ро бо тою в 
ро ди ні, а за від сут нос ті лю бо ві, тур бо ти і вза є мо ро зу мін ня в сім’ї, по ва ги і 
до ві ри до ді тей, дос тат ньої ін фор мо ва нос ті що до спо со бу жит тя ді тей по за 
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навчаль ним зак ла дом, ро зум но го кон тро лю за ди ти ною, за ці кав ле нос ті бать ків у
нав чан ні і на яв нос ті ба жан ня ді я ти в од но му нап ря мі з шко лою най кра щі на мі ри пе -
да го гів ефек тив но здій сню ва ти нав чаль но�  ви хов ний про це су бу дуть змар но ва ні;

– зай ня тість та нап ру же ність жит тя біль шос ті бать ків до сить час то по єд-
ну ють ся з бра ком знань і на ви чок ви хо ван ня, що іс тот но об ме жує бать ків ські 
мож ливос ті на леж но ре а лі зо ву ва ти со ці аль но�  ви хов ну фун кцію ро ди ни;

– тран сфор ма ція ба га тьох со ці аль них і сі мей них цін нос тей і орі єн ти рів та 
су час ні ви мо ги гло ба лі зо ва но го сві ту виз на ча ють, що міс це ок ре мої лю ди ни в 
сус пільс тві і кра ї ни в сві то во му роз по ді лі пра ці зу мов лю єть ся їх ньою зна чи міс тю
для еко но мі ки знань, у роз вит ку якої роль нав чаль но го зак ла ду мо же бу ти про�
від ною, та кою що за без пе чу ва ти ме під го тов ку кон че не об хід но го Ук ра ї ні ви со�
ко я кіс но го люд сько го ка пі та лу, а для пра виль ної по бу до ви в зак ла ді нав чаль но�
ви хов ної ро бо ти пе да го гу до ціль но яко мо га кра ще бу ти обіз на ним що до жит тя 
уч ня в ро ди ні, сто сун ків у сі мей но му ко лі,

– до ціль но ре ко мен ду ва ти в прак ти ці кон так тів нав чаль но го зак ла ду з 
ро ди ною під літ ка мак си маль но по си ли ти спів пра цю з бать ка ми, фо ку су ю чи їх 
ува гу на не об хід нос ті:

– пос тій ної вза є мо дії сім’ї і шко ли, до ціль ність якої зрос ла в умо вах по си-
лен ня не га тив них впли вів тран сфор ма цій но го сус пільс тва;

– опа ну ван ня ос но ва ми пе да го гіч ної куль ту ри й су час ни ми ме то да ми ви -
хо ван ня; 

– під ви щен ня рів ня знань про особ ли вос ті під літ ко во го ві ку, заг ро зи здо -
ров’ю ді тей у зв’яз ку з лі бе ра лі за ці єю ста те вих сто сун ків се ред мо ло ді, по ши-
рен ням шкід ли вих зви чок і за леж нос тей від вжи ван ня хі міч них ре чо вин;

– по ліп шен ня ін фор мо ва нос ті що до скла до вих жит тя ді тей, особ ли во 
стар шої ві ко вої гру пи;

– збіль шен ня учас ті бать ка, ін ших чо ло ві ків ро ди ни в сі мей но му ви хо ван ні;
– дот ри ман ня ба лан су втру чан ня в жит тя ди ти ни і са мос тій нос ті, лю бо ві і 

ви мог ли вос ті, кон тро лю і доз во лу, обґ рун то ва них бать ків ських ви мог і уник нен ня
дик та ту;

– обов’яз ко во го по яс нен ня при чин по ка ран ня і друж ньо го ана лі зу мо ти вів
неп ра виль ної по ве дін ки ді тей;

– влаш ту ван ня пос тій но го до вір чо го спіл ку ван ня в ро дин но му ко лі, сі мей них
ри ту а лів, спіль них за нять, ці ка вих ва рі ан тів про ве ден ня віль но го ча су, що об’єд -
ну ють різ ні по ко лін ня;

– роз’яс нен ня цін нос ті сі мей них тра ди цій;
– зна йомс тва з ме то ди ка ми нав чан ня здо ро во му спо со бу жит тя на за са дах

роз вит ку жит тє вих на ви чок1. 

1 Згідно з визначенням ВООЗ, життєві навички – це здатність людини до адаптивної і позитивної
поведінки, що створює можливість ефективно справлятися з вимогами і проблемами
повсякденного життя. Життєві навички, оволодіння якими необхідне для ведення здорового
способу життя, можна умовно поділити на такі три основні групи: 1) комунікаційні навички та
навички міжособистісного спілкування; 2) навички прийняття рішень та критичного мислення; 
3) навички розв’язання проблем та самоорганізації. Тут і далі, коли йдеться про навчання на
засадах розвитку життєвих навичок, використано матеріали з навчання здоровому способу життя
на засадах розвитку життєвих навичок, детально викладені у виданні, підготовленому на основі
сучасних дослідницьких матеріалів з різних джерел, передусім ВООЗ та ЮНІСЕФ: Навчання
заради здоров’я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок: важливий
компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я: Навч. посіб. / ВООЗ. – К.:
ВКТФ «Кобза», 2004. – 123 с. (Інформ. сер. «Здоров’я в школі». Док. 9) [5].



3. ШКІЛЬ НЕ  ОТО ЧЕН НЯ  ТА  СКЛА ДО ВІ  ПРО ЦЕ СУ  НАВ ЧАН НЯ  ЯК 
ВАЖЛИ ВІ  ПЕ РЕ ДУ МО ВИ  ЗДО РОВ’Я  ПІД ЛІТ КІВ

У роз ді лі пред став ле на ха рак те рис ти ка нав чаль них зак ла дів, де про во ди -
ло ся опи ту ван ня (за ре зуль та та ми ана лі зу звіт них форм опи ту ван ня у кла сі/
гру пі), а та кож ана ліз да них опи ту ван ня уч нів ської мо ло ді сто сов но ос нов них 
скла до вих шкіль но го жит тя: сто сун ки з од нок лас ни ка ми/од ног руп ни ка ми,
вплив пе да го гів, став лен ня до нав чаль но го зак ла ду, що в су куп нос ті дає 
до сить пов не уяв лен ня про вплив шко ли на здо ров’я і по ве дін ко ві орі єн та ції 
ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді.

Для то го, щоб мо ло да лю ди на дба ла про своє здо ров’я, вмі ла зміц нюва ти 
та тре ну ва ти влас ний ор га нізм, ус ві дом лю ва ла ре аль ну не без пе ку впли ву не-
с при ят ли вих при род них, тех ніч них і со ці аль них фак то рів дов кіл ля на її жит тя, у нав -
чаль них зак ла дах вик ла да ють ся пред ме ти «Ос но ви здо ров’я», «Ва ле о ло гія»,
«ОБЖД». Пред мет «Ос но ви здо ров’я» вик ла да єть ся у 29% 6�х кла сів, 27% 8�х кла -
сів та у 30% 10�х кла сів, в яких бу ло про ве де но опи ту ван ня. Як свід чать ре зуль та -
ти ана лі зу зві тів ін терв’юе рів, у біль шос ті нав чаль них кла сів вик ла даєть ся ОБЖД.  

Таб ли ця 3.1

Пред ме ти з основ здоров’я, які вик ла да ють ся в 6Tх, 8Tх та 10Tх кла сах
шкіл, де про во ди ло ся опи ту ван ня, %

Більш ніж у по ло ви ні опи та них нав чаль них зак ла дів щод ня та пов ний ро бо чий
день у шко лі, ПТНЗ та ВНЗ при сут ня мед сес тра і пси хо лог (від по від но 60 та 53%).
Близь ко чвер ті (23%) опи та них вка за ли, що вза га лі не має мед сес три, та 29% 
заз на чи ли про від сут ність пси хо ло га у нав чаль но му зак ла ді.

Рис. 3.1. Чи пра цює у шко лі..., % 
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Від то го, нас кіль ки ус тат ко ва ною є інф рас трук ту ра в нав чаль но му зак ла ді, 
за ле жить і рі вень фі зич но го, пси хо ло гіч но го клі ма ту в мо ло діж но му се ре до-
ви щі. Май же 100% шкіл, що бра ли участь в опи ту ван ні, від зна чи ли на яв ність 
спор тивно го май дан чи ка, тро хи мен ше ма ють спор тив ний зал, що доз во ляє 
пев ною мі рою за без пе чи ти фі зич ну ак тив ність та фі зич ний роз ви ток під літ ків.
Проб ле мою на сьо год ні за ли ша єть ся на яв ність ба сей ну в ук ра їн ських шко лах 
(ли ше 4% від зна чи ли, що ма ють йо го на те ри то рії шко ли). 88% від зна чи ли про 
те, що в шко лі є їдаль ня, щоб за без пе чи ти під рос та ю чо му по ко лін ню здо ро ве 
та ко рис не хар чу ван ня. Дві тре ти ни шкіл ма ють бу фет. 

Для за без пе чен ня пот реб куль тур но го жит тя су час ної мо ло дої лю ди ни 
по над три чвер ті шкіл має ак то ві за ли для про ве ден ня різ них за хо дів та збо рів.

Рис. 3.2. Чи є у шко лі... (% ствер дних від по ві дей)

♦ От ри ма ні ре зуль та ти (опи ту ван ня уч нів)

Сто сун ки з од нок лас ни ка ми/од ног руп ни ка ми ха рак те ри зу ва ли ся дум�
кою опи та них що до за до во лен ня від спіль но го нав чан ня з ін ши ми чле на ми кла -
су/гру пи, оцін кою їх ньої доб ро ти й тур бот ли вос ті, сприй нят тя ни ми осо бис тос ті
рес пон ден та та кою, яка во на є, виз нан ня ін ши ми пра ва го ло су опи та них при 
об го во рен ні нав чаль них проб лем. 

За га лом вза є ми ни се ред чле нів од но го кла су/гру пи скла да ли ся не од но�
з нач но – вже в 6-му кла сі близь ко 20% опи та них бу ли нас кіль ки згод ні, нас тіль ки 
й не згод ні з тим, що уч ням/сту ден там од но го кла су/гру пи по до ба єть ся 
бу ти ра зом. А з до рос лі шан ням це чис ло збіль шу ва ло ся: 8 клас – 25%, 10 клас і 
І курс ПТУ – близь ко 30%, ВНЗ – 32%. Зрос та ла й час тка тих, хто був не згод ний
або ціл ком не згод ний з на ве де ним твер джен ням – су ма не га тив них від по-
ві дей до рів ню ва ла 14% се ред шес тик лас ни ків, 17% – вось мик лас ни ків, 18% – 
де ся тик лас ни ків, 20% – ПТУ (ви ня ток з ці єї за ко но мір нос ті – пер шо кур сни ки 
ВНЗ – 15%). От же, най біль ша чи сель ність упев не них, що спі вуч ням по до ба єть ся
бу ти ра зом, бу ла в най мо лод шій ві ко вій гру пі: 63% се ред 11–12�річ них бу ли 
згод ні або ціл ком згод ні з ці єю дум кою. А з ві ком цей по каз ник змен шу вав ся:
13–14 ро ків – 54%, 15–16 ро ків – 46%.
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Бу ли впев не ні в то му, що се ред їх ніх од нок лас ни ків/од ног руп ни ків ба га то
доб рих і тур бот ли вих уч нів/сту ден тів (що вка зує на сприй нят тя пси хо логіч но го 
мік рок лі ма ту в уч нів сько му ко лек ти ві як дос тат ньо ком фор тно го) в се ред ньо му
мен ше по ло ви ни опи та них: чис ло згод них або ціл ком згод них з ці єю дум кою 
ра зом ста но ви ло 41–54% за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду. Близь ко 23%
ма ли про ти леж ну дум ку, а приб лиз но стіль ки ж опи та них бу ли нас кіль ки 
згод ні, нас тіль ки й не згод ні з на ве де ним твер джен ням, і ця час тка зрос та ла 
з до рос лі шан ням: 6-й клас – 20%, 8 і 10�й – 25%, ПТУ – 26%, ВНЗ – 27%. 

Близь ко трьох чвер тей (72–76% за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го за-
к ла ду) по год жу ва ли ся або ціл ком по год жу ва ли ся (в су мі) з тим, що уч ні/сту-
ден ти їх ньо го кла су/гру пи сприй ма ють опи та них та ки ми, яки ми во ни є (що 
та кож спри яє пси хо ло гіч но му ком фор ту пе ре бу ван ня в уч нів сько му ко лек ти ві). 
Ли ше 7–10% опи та них дот ри му ва ли ся про ти леж ної дум ки. 

У ста те во му ас пек ті: дів ча та� шко ляр ки бу ли схиль ні більш стро го оці ню-
ва ти люд ські якос ті ото чу ю чих, ніж хлоп ці. 

У ві ко во му ас пек ті: дів ча та� шко ляр ки та кож пе ре ва жа ли се ред тих, хто був 
не згод ний з на яв ніс тю по руч ба га тьох доб рих і тур бот ли вих то ва ри шів, то ді 
як пер шо кур сни ці ви я ви лись менш прис трас ни ми та більш оп ти міс тич ни ми. 

З ві ком зрос та ли і так до сить ви со кі оцін ки, ко ли йшло ся про пра во го ло су
шко ля рів при об го во рен ня пи тань ви ко рис тан ня уроч но го ча су і ви бо ру ви ду 
ді яль нос ті в кла сі: 57% шес тик лас ни ків, 60% вось мик лас ни ків і 61% де ся ти-
к лас ни ків бу ли згод ні і ціл ком згод ні (ра зом), що во ни ма ють пра во го ло су в 
об го во рен ні пи тань ви ко рис тан ня уроч но го ча су (у ПТУ і ВНЗ так вва жа ли 
57% і 58% від по від но); 64% шес тик лас ни ків, 68% вось мик лас ни ків і 72% де -
ся тик лас ни ків бу ли згод ні і ціл ком згод ні (ра зом), що во ни ма ють пра во го ло су 
в об го во рен ні то го, яким ви дом ді яль нос ті їм зай ма ти ся. У ПТУ і ВНЗ так 
вва жа ли 65% і 71% від по від но.

Вплив пе да го гів ха рак те ри зу вав ся оцін кою ус піш нос ті, яку во ни, на дум ку
опи та них, да ва ли їм по рів ня но з ін ши ми чле на ми кла су/гру пи, дум ка ми рес пон -
ден тів що до доб ро зич ли вос ті, спра вед ли вос ті вчи те лів, за о хо чен ня уч нів до 
вис лов лю ван ня влас них пог ля дів, сприй нят тя їх пе да го га ми як осо бис тос тей, 
на дан ня уч ням, за пот ре би, до дат ко вої до по мо ги.

Що до оцін ки ус піш нос ті: най час ті ше опи ту ва ні від зна ча ли, що пе да го ги оці -
ню ють їх ню ус піш ність по рів ня но з од нок лас ни ка ми/од но кур сни ка ми як се ред ню.
Най біль ше (по над по ло ви ну) та ких оці нок бу ло се ред пер шо кур сни ків (52% у ВНЗ,
55% у ПТУ). Се ред вось мик лас ни ків і де ся тик лас ни ків та ких оці нок бу ло мен ше 
по ло ви ни (по 49%), се ред шес тик лас ни ків час тка «се ред ня ків» до рів ню ва ла 42%. 

Пов ніс тю ус піш них (тоб то впев не них, що по рів ня но з од но літ ка ми пе да�
го ги оці ню ють їх ду же гар но) се ред опи та них ви я ви ло ся 7–16% за леж но від 
ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, при то му най ви ща впев не ність у ду же гар ній 
оцін ці бу ла в най мо лод ших (шес тик лас ни ків). Дів ча та всіх ві ко вих груп від чу ва ли
се бе де що більш ус піш ни ми, ніж юна ки (рис. 3.3).

У се ред ньо му близь ко 70% опи та них вва жа ли, що пе да го ги став лять ся до 
них доб ро зич ли во, про ти леж ної дум ки дот ри му ва ли ся мен ше 10%. Та ке спів �
від но шен ня се ред ніх по зи тив них і не га тив них оці нок (7 до 1) яв ля ло со бою най -
біль ше пре ва лю ван ня по зи ти ву се ред усіх дос лід же них скла до вих сприй нят тя 
мо лод дю вза є мо від но син, які скла да ли ся по лі нії «вчи тель – учень» у нав чаль них
зак ла дах Ук ра ї ни. 
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Рис. 3.3. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за леж но від ста ті і ві ку що до від по ві дей
на за пи тан ня «Як, на твою дум ку, пе да го ги оці ню ють твій рі вень ус піш нос ті по -

рів ня но з тво ї ми од нок лас ни ка ми(ця ми), од но кур сни ка ми(ця ми)?»

Знач но мен ши ми бу ли спів від но шен ня се ред ніх по зи тив них і не га тив них 
оці нок сто сов но за о хо чен ня мо ло ді до вис лов лен ня влас ної дум ки (56% і 16%);
відчут тя спра вед ли вос ті став лен ня до них (54% і 17%); на дан ня пе да го га ми до-
дат ко вої до по мо ги (53% і 19%); сприй нят тя ни ми мо ло дих лю дей як осо бис -
тос тей (50% і 19%).

Прос те жу ва ла ся за ко но мір ність змен шен ня від чут тя доб ро зич ли вос ті пе да -
го гів з ві ком опи та них: най ліп ши ми по каз ни ки бу ли се ред шес тик лас ни ків – 75%,
най гір ши ми – се ред пер шо кур сни ків ВНЗ – 66% (табл. 3.2). 

Таб ли ця 3.2

Оцін ки став лен ня до уч нів/сту ден тів з бо ку пе да го гів 
(роз по діл за ві ком і ти пом нав чаль но го зак ла ду), %
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Так са мо з ві ком змен шу ва ло ся від чут тя спра вед ли вос ті, особ ли во се ред
шко ля рів: най ви щі оцін ки бу ли се ред шес тик лас ни ків (69%), знач но ниж чі се ред
вось мик лас ни ків (52%), ще ниж чі се ред де ся тик лас ни ків (47%). У ПТУ та ВНЗ 
вва жа ли, що пе да го ги став лять ся до них спра вед ли во, близь ко по ло ви ни пер шо -
кур сни ків, що приб лиз но збі га ло ся з оцін ка ми у 8–10�х кла сах.

З до рос лі шан ням шко ля рів во ни та кож мен ше от ри му ва ли до дат ко ву до по-
мо гу (шес тик лас ни ки – 61%, вось мик лас ни ки – 52%, де ся тик лас ни ки – 50%). 

Став лен ня до нав чаль но го зак ла ду ха рак те ри зу ва ло ся не ли ше без-
по се ред нім ін ди ка то ром – сту пе нем за до во лен ня ним, а й опо се ред ко ва ни ми –
від чут тя ми склад нос ті нав чан ня і втом лю ва нос ті від ньо го. Що до за до во лен ня, 
то в се ред ньо му біль ше 60% опи та них бу ли за до во ле ні сво їм нав чаль ним 
зак ла дом: най біль ше (су ма від по ві дей «по до ба єть ся» і «ду же по до ба єть ся») – 
шес тик лас ни ки і пер шо кур сни ки ВНЗ (67% і 66% від по від но), мен ше – вось ми-
к лас ни ки, де ся тик лас ни ки і пер шо кур сни ки ПТУ (57%, 59% і 60% від по від но). 
Най ви щий рі вень за до во лен ня при па дав на 11–12�річ ний вік, най мен ший – на
13–14�річ ний (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Роз по діл за ві ком уч нів ської мо ло ді 
що до за до во лен ня нав чаль ним зак ла дом

Ра зом з тим час ти на мо ло ді, не за до во ле ної міс цем сво го нав чан ня, ста-
но ви ла 32–41%. Щоп рав да, чи сель ність тих, ко му шко ла ду же не по до ба лась, 
у се ред ньо му не пе ре ви щу ва ла 6–9%, а тих, ко му во на ду же по до ба лась, бу ла
біль ша: 12–22% (роз біж нос ті за ле жа ли від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду). Але 
бу ли й ви пад ки, ко ли кіль кість тих і тих прак тич но не від різ ня ла ся: се ред хлоп -
ців�вось мик лас ни ків ви я ви лось по 10% тих, ко му шко ла ду же не по до ба лась, 
і 10% тих, ко му во на ду же по до ба лась; се ред хлоп ців�  пер шо кур сни ків ПТУ 
ана ло гіч ні по каз ни ки до рів ню ва ли 13% і 14% від по від но. 

Дів чат бу ло зав жди біль ше се ред тих, ко му нав чаль ний зак лад ду же по до -
бав ся, і нав па ки – се ред тих, ко му він ду же не по до бав ся, за всі ма ві ко ви ми 
гру па ми і ти па ми нав чаль них зак ла дів пе ре ва жа ли хлоп ці.

Се ред опи та них ви я ви ло ся в се ред ньо му біль ше тре ти ни згод них і ціл ком
згод них (ра зом) з тим, що нав чан ня зда єть ся склад ним. Найс клад ні ше до во -
ди ло ся вось мик лас ни кам (38%), най прос ті ше – пер шо кур сни кам ПТУ (29%).
Приб лиз но стіль ки ж дот ри му ва ли ся про ти леж них ду мок: бу ли не згод ні і ціл ком 
не згод ні ра зом, що нав чан ня зда єть ся склад ним, по 36% шес тик лас ни ків і пер-
шо кур сни ків ПТУ, 28% вось мик лас ни ків і пер шо кур сни ків ВНЗ, 30% де ся ти-
к лас ни ків. Опи та ні ще од ні єї гру пи приб лиз но ті єї ж чи сель нос ті бу ли нас кіль ки
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згод ні, нас тіль ки й не згод ні з на ве де ним твер джен ням, і їх час тка зрос та ла з 
до рос лі шан ням: се ред 11–12�річ них – 22%, 13–14�річ них 29%, 15–16 ро ків – 32%. 

Се ред дів чат усіх ві ко вих груп бу ло мен ше тих, ко му склад но нав ча ти ся, 
ніж се ред юна ків, але з ві ком ці роз біж нос ті ні ве лю ва ли ся: як що в най мо лод шій 
ві ко вій гру пі різ ни ця ста но ви ла 9%, то в се ред ній уже 7%, а в най стар шій во на 
бу ла прак тич но від сут ня – 1% (рис. 3.5). 

Рис. 3.5. Роз по діл мо ло ді, що нав ча єть ся, за стат тю і ві ком 
сто сов но зго ди/нез го ди з дум кою «Нав чан ня зда єть ся ме ні склад ним», %

За леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, 40–50% опи та них втом лю ва -
ли ся від за нять, 19–32% цьо го не від чу ва ли. Час тка тих, хто по ві до мив, що 
втом лю єть ся, бу ла най мен шою се ред пер шо кур сни ків ПТУ, най біль шою – 
у ВНЗ, шко ля рі 6–10�х кла сів зай ма ли про між ну по зи цію (42–45%).

Оцін ки ок ре мих скла до вих шкіль но го жит тя ма ли виз на че ні особ ли вос ті,
пов’яза ні з про жи ван ням у різ них за ти пом на се ле них пун ктах (табл. 3.3). 

Таб ли ця 3.3 

Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до оці нок ок ре мих скла до вих 
шкіль но го жит тя за ти пом по се лен ня, %
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Складові шкільного життя Обласний
центр Місто СМТ Село

Школа подобається та дуже подобається
(сума відповідей) 58 55 61 69

Цілком згоден, що в класі багато добрих,
турботливих учнів 16 15 19 21

Згоден і цілком згоден (сума відповідей), що
учням нашого класу подобається бути разом 53 49 57 61

Цілком згоден, що завжди одержую від
учителів додаткову допомогу 17 17 19 24

Цілком згоден, що вчителі справедливо
ставляться до нас 19 20 26 28

Цілком згоден, що вчителі заохочують мене
до висловлення власної точки зору 22 21 26 27

Згоден і цілком згоден (сума відповідей), що
втомлююся від занять 46 46 44 40
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На яв на чіт ка тен ден ція – як що не вра хо ву ва ти да ні з об лас них цен трів, 
то чим мен ше по се лен ня, тим біль ше по зи тив них оці нок, тим мен ше втом лю -
ва нос ті від нав чан ня. А оцін ки мо ло ді з об лас них цен трів зав жди або до рів-
ню ва ли оцінкам жи те лів мен ших за роз мі ром міст, або бу ли про між ни ми між 
оцін ка ми жи те лів мен ших міст і се лищ місь ко го ти пу. 

♦ Об го во рен ня

Не од ноз нач ність вза є мин се ред чле нів од но го кла су/гру пи (у се ред ньо му 
де що мен ше по ло ви ни опи та них не бу ли впев не ні, що їм по до ба єть ся бу ти ра-
зом) ви да єть ся свід чен ням то го, що ці лес пря мо ва на ро бо та що до ство рен ня 
в шко лі пси хо ло гіч но ком фор тної ат мос фе ри не ста ла прі о ри те том в ук ра-
їн ських на чаль них зак ла дах. Хо ча за галь но виз на но, що сто сун ки в уч нів сько му 
ко лек ти ві є над зви чай но важ ли ви ми; мік ро со ці ум кла су, гру пи є ті єю мо дел лю жит -
тя се ред лю дей, у якій під лі ток фор му єть ся як член сус пільс тва; вза є мо-
від но си ни між уч ня ми, між уч ня ми і учи те ля ми ма ють ве ли ке зна чен ня для здо -
ров’я мо ло дої лю ди ни, вис ту па ють од ним із виз на чаль них чин ни ків ефек-
тив нос ті зас во єн ня знань та вмінь, зак ла да ють під ва ли ни со ці аль ної адап та ції 
у ко лек ти вах для май бут ньо го до рос ло го жит тя.

Як що де що біль ше 60% (у се ред ньо му) опи та них вва жа ли, що шко ла по -
до ба єть ся та ду же по до ба єть ся, це оз на чає, що кіль кість тих, хто так не ду має, 
ся га ла 40%. З ура ху ван ням то го, що від сту пе ня за до во лен ня нав чаль ним за-
к ла дом, сто сун ків з учи те ля ми й од нок лас ни ка ми за ле жить пси хо ло гіч ний ком -
форт нав чан ня, і, від по від но, здо ров’я уч нів/сту ден тів, ці по каз ни ки нав ряд чи
мож на вва жа ти дос тат ньо оп ти міс тич ни ми.

Як що до да ти до ті єї по ло ви ни опи та них, які вва жа ли, що пе да го ги оці ню ють 
їх ню ус піш ність по рів ня но з ін ши ми як се ред ню, ще не ве ли ку (3–5%) час тку тих,
хто вва жав від по від ну оцін ку ниж че се ред ньої, то ви хо дить, що в мен таль нос ті
більш як 50% ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді 11–16�річ но го ві ку не фор му єть ся 
стій ке ус ві дом лен ня сво єї ус піш нос ті. При най мні що до ос нов ної спра ви уч нів-
ської мо ло ді – нав чан ня. 

Але ж від чут тя сво єї ус піш нос ті, впев не ність у гар ній оцін ці ус пі хів у нав-
чан ні до по ма гає мо ло дій лю ди ні сфор му ва ти пе ре ко на ність у сво їх си лах 
сто сов но й ін ших сфер жит тя, що спри я ти ме по до лан ню жит тє вих труд но щів 
у май бут ньо му. Од нак час тка мо ло ді, для якої бу ло звич ним пси хо ло гіч ним 
ста ном ус ві дом лен ня схваль но го став лен ня пе да го гів до її ус піш нос ті, в се-
ред ньо му бу ла ниж чою, ніж час тка «не ус піш них»: 39–42% (су ма оці нок «гар но» 
і «ду же гар но») се ред пер шо кур сни ків (ПТУ і ВНЗ від по від но), 44% се ред вось-
мик лас ни ків і де ся тик лас ни ків, і ли ше се ред шес тик лас ни ків час тка «ус піш них» 
пе ре ви щу ва ла час тку менш ус піш них од но літ ків – 54%. 

З вик ла де но го мож на при пус ти ти: сприй нят тя уч ня ми/сту ден та ми ре зуль -
та тів оці ню ван ня їх ньої ус піш нос ті як се ред ньої, що най мен ше се ред по ло ви ни 
опи та них, спри я ти ме зас во єн ню мен таль нос ті «се ред няч ків», втра ті сти му лу до 
по даль шої ро бо ти, зне ві рі у влас них си лах. Ад же нав чан ня – це та спра ва, 
де не за пе реч ним екс пер том вис ту пає пе да гог, і са ме йо го дум ка є ви рі шаль-
ною. Як що ця час ти на мо ло ді роз ши ре но пе ре но си ти ме оцін ки вчи те ля ми їх 
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спро мож нос ті до ус пі хів у нав чан ні на влас ну осо бис тість або ін ші сфе ри жит тє-
ді яль нос ті (а та ка ін тер пре та ція до сить час то влас ти ва мо ло дим лю дям), то 
фор муван ня пси хо ло гіч ної ус та нов ки сприй нят тя се бе як «се ред няч ка» за-
ва жа ти ме ви бо ру ви со ких ці лей і орі єн ти рів, до сяг нен ня яких пот ріб но праг -
ну ти про тя гом по даль шо го жит тє во го шля ху. На то мість ус ві дом лен ня по зи-
тив ної зов ніш ньої оцін ки пе да го га ми приб лиз но у 40% опи та них є пе ре ду мо вою
фор му ван ня психо ло гії ус піш ної лю ди ни. 

Ви да єть ся су пе реч ли вим по єд нан ня доб ро зич ли во го (на дум ку в се ред -
ньо му 70% опи та них) став лен ня пе ре важ ної біль шос ті пе да го гів до уч нів/сту -
ден тів та по зи тив но го сприй нят тя їх ньої учас ті в прий нят ті рі шень що до пев них 
ас пек тів нав чан ня, з пев ни ми проб ле ма ми що до до сяг нен ня вза є мо ро зу мін ня 
між учи те ля ми та уч ня ми. Так, знач но ниж че, ніж доб ро зич ли вість, сприй ма ли 
опи та ні та кі влас ти вос ті пе да го гів, як здат ність до спра вед ли вос ті, по ва ги до 
дум ки мо ло дої лю ди ни, роз вит ку її осо бис тос ті. Як що від 12 до 20% опи та них 
не бу ли впев не ні у спра вед ли во му став лен ні до них (з ві ком оцін ки змен шу ва-
ли ся), а май же чверть шес тик лас ни ків та вось мик лас ни ків не вва жа ли, що їх
сприй ма ють як осо бис тість, це має при вер ну ти ува гу пе да го гів що до пот ре би 
по си лен ня по важ но го став лен ня до уч нів не за леж но від ві ку. Ад же від сприй-
нят тя ук ра їн ською уч нів ською мо лод дю сво го шкіль но го і сту дент сько го жит тя 
ба га то в чо му за ле жить не тіль ки ефек тив ність нав чаль но�  ви хов но го про це су, 
а й фор му ван ня пов сяк ден них по ве дін ко вих сте ре о ти пів, су куп ність яких у 
під сум ку виз на чає рі вень со ці а лі за ції та адек ват ність осо бис тос ті пот ре бам і 
ви мо гам сус пільс тва в до рос ло му ві ці. 

Як що тре ти ні опи та них ві ком 15–16 ро ків нав чан ня зда єть ся склад ним, 
а близь ко 45% від чу ва ють вто му від за нять, це оз на чає, що проб ле ми в ово ло -
дін ні знан ня ми для знач ної час ти ни уч нів ської мо ло ді є ре аль ни ми. А те, що 
чим мен ше по се лен ня, тим мен ше втом лю ва нос ті від нав чан ня, свід чить, що 
умо ви жит тя під літ ків не ве ли ких за роз мі ром по се лень більш спри ят ли ві для 
здо ров’я, ніж у міс тах. Мож ли во, не в ос тан ню чер гу це пов’яза но, ок рім умов 
жит тя, ще й з осо бис тіс тю вчи те ля, ав то ри тет яко го в се лі і се ли щі більш ва го-
мий, ніж у ве ли ко му міс ті; сво бо да твор чос ті мен ше об ме же на фор маль ним 
кон тро лем; не фор маль ний кон троль з бо ку гро ма ди біль ше, ніж у міс ті, ад же 
осо бис тіс ні якос ті, по ве дін ка і сту пінь від да нос ті ро бо ті є виз на чаль ни ми 
фак то ра ми со ці аль но го ста ту су спе ці а ліс та в умо вах не ве ли ких по се лень.

Вра хо ву ю чи вик ла де не, а та кож те, що у ство рен ні друж ньої до уч нів/
сту ден тів і спри ят ли вої для нав чан ня ат мос фе ри го лов на роль на ле жить вчи-
те лю/вик ла да чу, який мо же бу ти не ли ше фор маль ним, а й внут ріш ньо виз на-
ним мо лод дю лі де ром жит тя нав чаль но го мік ро со ці у му, го тов ність пе да го га 
спіл кува ти ся, об го во рю ва ти гос трі проб ле ми, по ва жа ти і вра хо ву ва ти дум ку 
під літ ків, виз на ва ти її слуш ність або пе ре кон ли во ар гу мен ту ва ти нез го ду, 
доб ро зич ли во і спра вед ли во ре а лі зо ву ва ти ін ди ві ду аль но�  конс трук тив ний під хід
до оці ню ван ня знань і по ве дін ки дає змо гу на ла год жу ва ти спів ро біт ниц тво і 
вза є мо ро зу мін ня в нав чаль но му ко лек ти ві. За ін шо го під хо ду ви ни ка ти муть 
труд но щі в нав чан ні, які фор му ють не га тив ну са мо о цін ку під літ ка, за хис ну ре ак-
цію неп рий нят тя на віть спра вед ли вих ви мог, від сто ро нен ня від впли ву до -
рос лих, зне ві ру в їх ній до помо зі. 
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Мож на ду ма ти, що на ве де ні да ні що до па нів них тен ден цій став лен ня 
уч нів/сту ден тів до жит тя нав чаль но го зак ла ду, вза є мин, які скла да ють ся в 
уч нівсько му ко лек ти ві, то що мо жуть до по мог ти ви роб лен ню су час них стра те гій
нав чаль но�  ви хов ної ро бо ти, спря мо ва ної на ство рен ня шко ли, спри ят ли вої 
для здо ров’я мо ло до го по ко лін ня.

♦ Вис нов ки

1. Біль шість (50%) опи та них бу ли впев не ні в оцін ці вик ла да ча ми рів ня сво їх
ус пі хів у нав чан ні як се ред ньо го. У по ляр них оцін ках рів ня ус піш нос ті – «ду же гар -
ний» та «ниж че за се ред ній» – бу ли впев не ні від по від но 11% та 4% рес пон ден тів.

2. За до во лен ня сво їм нав чаль ним зак ла дом зас від чи ли по над 60% опи-
та них, час тка не за до во ле ної мо ло ді ста но ви ла близь ко 30–40% за леж но від ві ку
опи та них і ти пу нав чаль но го зак ла ду. Час тка рес пон ден тів, яким нав чаль ний 
зак лад ка те го рич но не по до ба єть ся, ста но ви ла 6–9%. Се ред за до во ле них 
нав чаль ним зак ла дом пе ре ва жа ли дів ча та, се ред не за до во ле них – юна ки.

3. Упев не ність у доб ро ті й тур бот ли вос ті біль шос ті уч нів/сту ден тів сво го 
кла су/гру пи бу ла влас ти ва в се ред ньо му менш ніж по ло ви ні опи та них; май же
чверть дот ри му ва лася про ти леж ної дум ки.

4. Близь ко тре ти ни опи та них вва жа ли нав чан ня склад ним, та ка ж час тка із
цим не по год жу ва лась, ще стіль ки ж під літ ків не мог ли впев не но до лу чи ти ся 
до ті єї або ін шої дум ки.

5. Біль шість опи та них (40–50% за леж но від їх ньо го ві ку і ти пу нав чаль -
но го зак ла ду) втом лю ва ли ся від за нять; мен ша час ти на (близь ко 20–30%) цьо го 
не від чу ва ла.

6. Близь ко 70% опи та них вва жа ли пе да го гів доб ро зич ли ви ми (нав па ки – 
мен ше 10%); приб лиз но по 55% – спра вед ли ви ми, го то ви ми на да ти до дат ко ву 
до по мо гу, та ки ми, що за о хо чу ва ли до вис лов лен ня влас ної дум ки (нав па ки – 
від по від но біль ше 15%, май же 20%, біль ше 15%); 50% – та ки ми, що сприй-
ма ють їх як осо бис тос ті (нав па ки – май же 20%). З ві ком ста ва ло мен ше тих, 
хто вва жав пе да го гів доб ро зич ли ви ми, го то ви ми на да ти до дат ко ву до по мо гу
(приб лиз но на 10%), спра вед ли ви ми (більш як на 20%).

7. Вва жа ли, що ма ють пра во го ло су при об го во рен ні в кла сі/гру пі пи тань 
ви ко рис тан ня уроч но го ча су май же 60% опи та них; при об го во рен ні то го, яким 
ви дом ді яль нос ті зай ма ти ся в кла сі/гру пі, – біль ше 65%. З ві ком ці по каз ни ки 
зрос та ли май же на 5% і 10% від по від но.

От же, з пог ля ду пот ре би фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя шкіль не 
ото чен ня справ ляє су пе реч ли ве вра жен ня. З од но го бо ку, біль шість опи та них 
бу ли за до во ле ні сво їм нав чаль ним зак ла дом, ма ли пра во го ло су при об го во -
рен ні важ ли вих пи тань шкіль но го жит тя, вва жа ли пе да го гів доб ро зич ли ви ми,
спра вед ли ви ми, го то ви ми до по мог ти то що. З ін шо го – час тки не за до во ле них 
нав чаль ним зак ла дом, не впев не них у доб ро ті й тур бот ли вос ті спі вуч нів, тих, 
хто вва жав нав чан ня склад ним, бу ли до сить знач ни ми. Біль шість опи та них 
втом лю ва ли ся від за нять, по ло ви на зас во ю ва ли мен таль ність «се ред няч ків» 
сто сов но оцін ки сво їх ус пі хів; з до рос лі шан ням рес пон ден ти кри тич ні ше оці -
ню ва ли сво їх пе даго гів. Тоб то, проб ле ма ство рен ня в нав чаль но му зак ла ді 
друж ньо го до під літ ка се ре до ви ща, спри ят ли во го для збе ре жен ня і зміц нен ня 
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здо ров’я, по ки що за ли ша єть ся не розв’яза ною. Хо ча пе ре ду мо ви для цьо го є,
зок ре ма доб ро зич ли вість вчи те лів, що заз на ча ла пе ре важ на біль шість опи та них.
Оче вид но, пот ріб ні зу сил ля шкіль них ад мі ніс тра то рів і пе да го гів у нап ря мі 
вті лен ня в жит тя нав чаль них зак ла дів ці лес пря мо ва них прог рам на кшталт 
та ких, які ре а лі зу ють ся в шко лах, друж ніх до ди ти ни, й та ких, що під три му ють 
здо ров’я. Кон кре ти зу ва ти скла до ві та ких прог рам для ук ра їн ської уч нів ської 
мо ло ді мо жуть до по мог ти зап ро по но ва ні ре ко мен да ції.

♦ Ре ко мен да ції

До ціль но з ме тою ство рен ня в нав чаль но му зак ла ді пси хо ло гіч но 
ком фор тно го се ре до ви ща, спри ят ли во го для са мо по чут тя мо ло дої лю -
ди ни, та ефек тив но го нав чаль но�  ви хов но го про це су ак тив но спів пра -
цю ва ти пе да го гіч но му та уч нів сько му ко лек ти вам, фо ку су ю чи зу сил ля 
на та ко му:

– під трим ці (че рез інс тру мен ти оці ню ван ня всьо го ком плек су нав чан ня і 
по ве дін ки уч нів/сту ден тів) фор му ван ня пси хо ло гії ус піш ної лю ди ни, сти му лю-
ван ні від мо ви від мен таль нос ті «се ред няч ків»;

– по си лен ні від чут тя за до во лен ня мо ло ді сво їм нав чаль ним зак ла дом, 
у то му чис лі шля хом збіль шен ня та уріз но ма ніт нен ня по за нав чаль них ви дів 
ді яль нос ті (ко лек тив них справ, спе ці аль них за хо дів), ство рен ня тра ди цій зак ла ду; 

– кон цен тра ції ре сур сів у від по від нос ті з ре ко мен да ці я ми ВО ОЗ, ЮНІ СЕФ,
ЮНЕС КО, Сві то во го бан ку на прог ра мах здо ров’я в ме жах нав чаль но го зак ла ду,
зок ре ма що до роз роб ки внут ріш ньош кіль них пра вил, при та ман них шко лам, 
друж нім до ди ти ни й та ким, що під три му ють здо ров’я; ор га ні за ції на дан ня са ні -
тар но�  гі гі є ніч них пос луг та ін ших не об хід них пос луг, що сто су ють ся охо ро ни 
здо ров’я; за без пе чен ня уч нів/сту ден тів доб ро я кіс ни ми про дук та ми хар чу ван ня 
й на по я ми (доб ро я кіс ною пит ною во дою); нав чан ня здо ро во му спо со бу жит тя 
на за са дах роз вит ку на ви чок [5];

– по пе ред жен ні втом лю ва нос ті від за нять че рез змі ни ви дів ді яль нос ті, за-
п ро вад жен ня гнуч ко го нав чаль но го гра фі ка, за лу чен ня до за нять фіз куль ту рою 
і спор том, за хо дів гу ма ні тар но�  куль тур но го спря му ван ня з роз вит ку осо бис тос ті
уч нів/сту ден тів.

Ре а лі за ції ство рен ня в нав чаль но му зак ла ді друж ньо го до під літ ків 
се ре до ви ща спри я ти ме на яв ний по тен ці ал пе да го гіч но го кор пу су (доб ро -
зич ли вість, го тов ність під три му ва ти уч нів ську са мос тій ність і участь у прий нят ті 
рі шень то що), який вар то ви ко рис то ву ва ти в нап ря мі по си лен ня фор му ван ня 
в уч нів сько му се ре до ви щі ус ві дом лен ня спра вед ли вос ті вчи те ля, йо го по ва ги 
до дум ки мо ло дої лю ди ни, за ці кав ле нос ті в роз вит ку осо бис тос ті уч ня/сту-
ден та. Зви чай но, це пот ре бу ва ти ме ви ко рис тан ня су час но го ар се на лу пе да-
го гіч них інс тру мен тів, за со бів і ме то дів (ура ху ван ня ві ко вих та ін ди ві ду аль них
особ ли вос тей уч нів, яко мо га шир ше ви ко рис тан ня ме то дик ін те рак тив но го 
нав чан ня, прак ти ку ван ня об го во рень з ар гу мен ту ван ням роз біж нос тей уч нів і 
пе да го гів в оцін ках нав чаль них і жит тє вих си ту а цій то що), який має сис те -
ма тич но зба га чу ва тись і вдос ко на лю ва тись че рез пос тій не «нав чан ня вчи те лів» –
зап ро вад жен ня новіт ніх ме то дик пси хот ре нін гів, тре нін гів з ви роб лен ня на-
ви чок спіл ку ван ня і розв’язан ня кон флік тів, з ово ло дін ня ме то ди кою про-
ве ден ня тре нін гів для мо ло ді і до рос лих то що.
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4. ВИЗ НА ЧАЛЬ НІ  ЩО ДО  ЗДО РОВ’Я  СКЛА ДО ВІ  СПО СО БУ  ЖИТ ТЯ 
УК РА ЇН СЬКИХ  ПІД ЛІТ КІВ

Ана ліз да них цьо го роз ді лу ди фе рен ці йо ва но за чо тир ма ос нов ни ми 
скла до ви ми, по ве дін ко ві орі єн та ції мо ло дої лю ди ни що до яких най біль ше 
виз на ча ють якість роз вит ку ор га ніз му, що зрос тає, сто сов но фі зич но го і пси-
хіч но го здо ров’я, а та кож ха рак те рис ти ки осо бис тос ті, що фор му єть ся, сто -
сов но ду хов но го і со ці аль но го здо ров’я, а са ме: хар чу ван ня, фі зич на ак тив ність,
ста те ва по ве дін ка, при лу чен ня до шкід ли вих зви чок вжи ван ня хі міч них (пси-
хот роп них) ре чо вин, здат них спри чи ня ти за леж ність (ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю
та нар ко ти ків).

4.1. ХАР ЧУ ВАН НЯ

Ана ліз да них цьо го під роз ді лу охоп лю вав дві сто ро ни яви ща – знан ня і 
по ве дін ку опи та них що до проб ле ми хар чу ван ня, що в су куп нос ті доз во ляє 
уя ви ти сту пінь від по від нос ті хар чо вої скла до вої пот ре бам здо ро во го спо со бу 
жит тя в ком плек сі ін ших впли вів на спо сіб жит тя ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді. 

♦ От ри ма ні ре зуль та ти

Сто сов но знань ос нов ра ці о наль но го хар чу ван ня, ко рис ність чо ти ри- чи 
п’яти ра зо во го роз по ді лу (за кіль кіс тю) при йо мів їжі на до бу, який від по від но 
до ос нов ра ці о наль но го хар чу ван ня є оп ти маль ним, бу ла ві до ма менш ніж 
п’ятій час ти ні ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді. Біль шість – від 59% до 66%, за -
леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, – вва жа ли оп ти маль ним ва рі ан том 
хар чу ва ти ся ли ше 3 ра зи на до бу. 

Пра виль ні знан ня що до зв’яз ку хар чу ван ня з ва гою ті ла бу ли ха рак тер ні 
ли ше для по ло ви ни опи та них – час тки тих, хто не знав, чи до по мо же дот ри -
ман ня ре жи му хар чу ван ня уник ну ти ри зи ку зай вої ва ги, або від по ві дав неп ра-
виль но на це за пи тан ня, в су мі приб лиз но до рів ню ва ли час тці тих, хто знав 
пра виль ну відпо відь.

Не зна ли про зна чу щість ре жи му хар чу ван ня для кра що го зас во єн ня 
ор га ніз мом ко рис них ре чо вин та нор ма лі за ції ро бо ти ор га нів трав лен ня 30% 
опи та них; не мог ли від по віс ти на та ке за пи тан ня – 25%.

Сто сов но ре аль ної по ве дін ки – прак ти ки вжи ван ня хар чо вих про дук тів, 
то з двох ва рі ан тів до бо во го роз по ді лу їжі – пра виль но го і неп ра виль но го, 
більш близь ким до ре аль но го ре жи му хар чу ван ня опи та них ви я вив ся неп ра-
виль ний – він пе ре ва жав у 50–60% ви пад ків. На то мість пра виль ний (4–5�ра -
зо вий при йом їжі з оп ти маль ним роз по ді лом за енер ге тич ною цін ніс тю) ва рі ант 
ви я вив ся близь ким до ре аль но го хар чу ван ня у 38–46% рес пон ден тів. Най -
біль ша різ ни ця по каз ни ків бу ла в по ляр них за ві ком (най мо лод шій та най стар-
шій) гру пах опи та них (рис. 4.1.1). 
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6 клас І курс ВНЗ

Рис. 4.1.1. Ви бір шес тик лас ни ків та пер шо кур сни ків ВНЗ 
що до від по від нос ті їх ре аль но го ре жи му хар чу ван ня пра виль но му 

та неп ра виль но му ва рі ан там до бо во го роз по ді лу кіль кос ті при йо мів їжі

Що до споживання най більш ко рис них про дук тів – ово чів і фрук тів, то ово -
ча ми був дос тат ньо за без пе че ний ра ці он близь ко двох тре тин, а фруктами – 
від 36% до 50% опи та них (табл. 4.1.1). 

Таб ли ця 4.1.1

Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня «Скіль ки ра зів на тиж день 
ти заз ви чай їси фрук ти, ово чі?», %
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Фрукти

Щодня один раз, щодня більше одного разу, 5–6
разів на тиждень (сума відповідей) 50 46 43 36 41

2–4 дні на тиждень 27 32 36 28 33

Ніколи, рідше одного разу на тиждень, один раз на
тиждень (сума відповідей) 22 21 20 34 25

Овочі

Щодня один раз, щодня більше одного разу, 5–6
разів на тиждень (сума відповідей) 67 68 67 60 64

2–4 дні на тиждень 17 19 19 22 22

Ніколи, рідше одного разу на тиждень, один раз на
тиждень (сума відповідей) 13 11 12 14 12

не знаю
4%

невірно
50%

вірно
46%

не знаю
2%

невірно
60%

вірно
38%



Ра зом з тим, за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, від біль ше 10% 
до май же 15% пред став ни ків уч нів ської мо ло ді не вжи ва ли ово чів уза га лі або 
їли їх ду же ма ло. 

Що до фрук тів – ни ми був дос тат ньо за без пе че ний ра ці он не біль ше по ло-
ви ни опи та них, і з ві ком ця час тка зни жу ва ла ся до 35–40%. Зок ре ма, тре ти на 
шес тик лас ни ків по ві до ми ла, що їсть їх щод ня або де кіль ка ра зів на день, то ді 
як се ред пер шо кур сни ків та ких ви я ви лось ли ше де що біль ше п’ятої час ти ни.

Від п’ятої час ти ни до тре ти ни уч нів ської мо ло ді не вжи ва ли фрук тів уза га лі 
або їли їх ук рай не дос тат ньо. На то мість при род ний по тяг мо ло ді до со ло до щів 
яв но за до воль няв ся за ра ху нок пе ре ва жан ня над фрук та ми штуч них цук ро-
в міс них про дук тів (табл. 4.1.2).

Таб ли ця 4.1.2

Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня «Скіль ки ра зів на тиж день 
ти заз ви чай їси со лод ке (цу кер ки, шо ко лад), п’єш ко лу, ли мо над, 

ін ші со лод кі га зо ва ні на пої?», %

Так, біль шість мо ло ді «ба ви ла ся» со ло до ща ми щод ня (13–18%) та час ті ше
(22–25%), тоб то 35–43% опи та них на ра жа ли ся на не без пе ку злов жи ван ня 
ци ми про дук та ми, то ді як по мір но вжи ва ли (2–4 дні на тиж день) ли ше 21–28%. 

Час те вжи ван ня га зо ва них на по їв з до да ван ням цук ру бу ло влас ти ве 
40–51% опи та них за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, при чо му най більш
час то по ві дом ля ли про при хиль ність до со лод ких на по їв пер шо кур сни ки ПТНЗ.

Сут тє вої за леж нос ті що ден но го вжи ван ня со лод ких на по їв від ста ті не 
бу ло виявлено, а сто сов но що ден но го вжи ван ня со ло до щів дів ча та зав жди 
пе ре ва жа ли юна ків (табл. 4.1.3). 
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Солодке (цукерки, шоколад)

Щодня, один раз на день і більше або 5–6 разів на
тиждень 59 56 55 54 57

2–4 дні на тиждень 20 23 24 25 26

Ніколи, рідше одного разу на тиждень або один
раз на тиждень 18 15 16 18 15

Кола, лимонад або інші газовані напої, які містять цукор

Щодня, один раз на день і більше або 5–6 разів на
тиждень 46 45 40 51 47

2–4 дні на тиждень 21 24 28 23 23

Ніколи, рідше одного разу на тиждень або один
раз на тиждень 29 29 30 23 29



Таб ли ця 4.1.3

Роз по діл уч нів ської мо ло ді, яка вжи ває що ден но со ло до щі 
та со лод кі га зо ва ні на пої, за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Пе ре ва жан ня дів чат що до вжи ван ня со ло до щів по єд ну ва ло ся з біль шим, 
ніж у хлоп ців, ба жан ням тро хи схуд ну ти. Се ред дів чат та ких ба жа ю чих бу ло
22–33% (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду), а се ред юна ків ли ше 
9–13% (рис. 4.1.2). Це сто су ва ло ся всіх ві ко вих груп: се ред дів чат шес тик лас -
ниць тих, хто кри тич но оці ню вав своє ті ло як «тро хи пов нень ке», бу ло вдві чі 
біль ше, ніж се ред юна ків�  од но літ ків; се ред де ся тик лас ниць – більш ніж уд ві чі 
біль ше; се ред вось мик лас ниць – май же у 2,5 ра зу; се ред пер шо кур сниць ВНЗ –
май же втри чі, пер шо кур сниць ПТНЗ – май же вчет ве ро. Хо ча нас прав ді об’єк -
тив ні се ред ні по каз ни ки ма си ті ла і зрос ту в дос лід жу ва них гру пах не пе ре ви -
щу ва ли за галь ноп рий ня тих норм. Зок ре ма, се ред ня ва га дів чат у ві ці 15–16 ро ків
ста но ви ла 53–54 кг при зрос ті 164–165 см; хлоп ців – 62,5–63,6 кг при зрос ті
173–176 см. 

Рис. 4.1.2. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до са мо о ці нок влас но го ті ла за
стат тю та ти пом нав чаль но го зак ла ду
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♦ Об го во рен ня

Як з’ясу ва ло ся, ук ра їн ські під літ ки ма ло обіз на ні з су час ни ми прин ци па ми 
ра ці о наль но го хар чу ван ня, але не ли ше брак знань зу мов лює хиб ну прак ти ку 
по бу до ви ра ці о ну знач ної час ти ни опи та них. Нап рик лад, те, що в ра ці о ні знач ної
час ти ни під літ ків є ду же ма ло або не має зов сім ово чів, ско рі ше за все, від дзер -
ка лює кіль ка явищ ра зом. По�  пер ше, це мо же бу ти не дос тат нє знан ня са ми ми 
під літ ка ми та їх ні ми бать ка ми за галь но виз на них по ло жень що до то го, що ово чі 
є дже ре лом склад них вуг ле во дів, які доб ре зас во ю ють ся, та кліт ко ви ни, яка є 
не об хід ною для нор маль но го про су ван ня та всмок ту ван ня їжі; во ни міс тять 
знач ну кіль кість най більш не об хід них ві та мі нів (С, гру пи В, про ві та мі ну А, Е 
то що) та мі не раль них ре чо вин (ка лій, маг ній, за лі зо) у най більш ко рис но му і 
лег ко зас во ю ва но му при род но му виг ля ді; во ни, як і фрук ти, є обов’яз ко вим 
еле мен том що ден ної їжі. По� дру ге, мо же да ва ти ся взна ки тру до міс ткість про-
це сів ку лі нар ної об ро ки ово чів. Ад же як що брак пов сяк ден но го вжи ван ня 
фрук тів, особ ли во у не се зон ний пе рі од, ще мож на по яс ни ти об ме же ніс тю кош тів
на хар чу ван ня для ба га тьох сі мей, то від сут ність у ра ці о ні ук ра їн ської мо ло ді 
від нос но де шев ших і дос туп ні ших ово чів важ ко по яс ни ти цим чин ни ком. Ско -
рі ше, має міс це брак ба жан ня го ту ва ти ово чі до вжи ван ня (на від мі ну від 
фрук тів, во ни пот ре бу ють ку лі нар ної об роб ки) ро ди ною під літ ка чи ним са мим.
(Особ ли во це сто су єть ся сту ден тів, час ти на яких про жи ває по за до мів кою і 
час то об хо дить ся «фас т�фу дом», ви піч кою, со ло до ща ми то що.)

Так са мо брак знань і брак зу силь що до по бу до ви ре жи му хар чу ван ня від -
чу ва єть ся за ін ши ми скла до ви ми ра ці о ну. Нап рик лад, те, що прак тич но щод ня 
цу кер ки і шо ко лад вжи ва ють біль ше по ло ви ни опи та них; що со ло до щі (цу кер ки,
шо ко лад то що) в що ден но му ме ню уч нів ської мо ло ді при сут ні час ті ше за фрук ти
(щод ня, в то му чис лі де кіль ка ра зів на день, їх вжи ває в се ред ньо му 41% опи та-
них, то ді як фрук ти – ли ше 27%), по ка зує, що знач на час ти на ді тей і бать ків не 
во ло ді ють за галь но ві до мою ін фор ма ці єю. Зок ре ма, що шкід ли вість злов жи ван ня
цук ров міс ни ми га зо ва ни ми на по я ми у ди тя чо му та під літ ко во му ві ці є до ве де-
ним фак том (ад же ці про дук ти міс тять лег ко зас во ю ва ні прос ті вуг ле во ди, які 
лег ко від кла да ють ся у виг ля ді жи ру, особ ли во при ма ло ру хо мо му спо со бі жит тя);
що в ря ді кра їн, у то му чис лі й США, ці на пої на віть вик лю че ні з пе ре лі ку доз во ле -
них для ор га ні за ції хар чу ван ня в шко лах. 

Оче вид но, що за та ких обс та вин у про па ган ді здо ро во го хар чу ван ня ви рі -
шаль на роль мо же на ле жа ти вчи те лю. Нап рик лад, ба га то хто з ква лі фі ко ва них 
пе да го гів ус піш но мо ти вує нав чаль ну ау ди то рію до змі ни ре жи му хар чу ван ня 
шля хом пе ре кон ли во го до ве ден ня до мо ло ді за галь но ві до мо го фак ту про те, що
над мір на кіль кість у що ден но му вжит ку цук ру, шо ко ла ду і до мі шок, що міс тять ся 
в на по ях і со ло до щах, по га но поз на ча єть ся на ста ні шкі ри. При род ний по тяг 
дів чат від чу ва ти се бе при ваб ли ви ми до по ма гає об ме жу ва ти що ден не вжи ван ня
со ло до щів (а що до цьо го вжи ван ня опи та ні дів ча та пе ре ва жа ли рес пон ден тів�
ю на ків). 

Ра зом з тим про я ви ла ся су пе реч ність: знач но біль ше вжи ван ня дів ча та ми 
со ло до щів, що є по туж ним чин ни ком на бо ру ва ги, по єд ну ва ло ся з біль шим, 
ніж у хлоп ців, ба жан ням тро хи схуд ну ти. Та кі роз біж нос ті між ба жан ням схуд ну ти 
і прак ти кою вжи ван ня со лод ко го, на на шу дум ку, бу ли зу мов ле ні не стіль ки бра ком
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знань дів чат що до де тер мі но ва нос ті зв’яз ку на бо ру ва ги із злов жи ван ням 
со ло до ща ми, скіль ки тим пси хо ло гіч ним ефек том, що дів ча та, заз ви чай, біль ше за
юна ків схиль ні оці ню ва ти се бе зай ве тов сти ми. При чи ни біль шо го ба жан ня дів чат
схудну ти мо жуть бу ти зу мов ле ні ще й тим, що во ни уваж ні ше за юна ків сте жать 
за мо дою, а топ�  мо дель ний та шо у�  біз нес ба га то ро ків рек ла му ють стан дар ти 
ху дор ля во го жі но чо го ті ла. Нек ри тич не праг нен ня до цих стан дар тів мо же спри -
чи ни ти сер йоз ні проб ле ми здо ров’я – аж до ви роб лен ня пси хо фі зі о ло гіч но го 
сте ре о ти пу неп рий нят тя будь�  я кої їжі (сьо год ні в ук ра їн ських пси хі ат рич них 
клі ні ках вже не є рід кіс тю юні па ці єн тки з ді аг но зом зах во рю ван ня на ано рек -
сію/бу лі мію). Оче вид но, це пот ріб но вра хо ву ва ти в ро бо ті з ау ди то рі єю дів чат, 
пе ре дов сім, не об хід но пра виль но ін фор му ва ти мо лодь. Так са мо як і про ін ший 
бік проб ле ми, – що над мір на ва га шко дить здо ров’ю не мен ше, ніж над мір не 
схуд нен ня: ад же во на є фак то ром ри зи ку низ ки хро ніч них не ін фек цій них зах во -
рю вань (сер це во�  су дин них, хво роб ор га нів трав лен ня і опор но�  ру хо во го апа ра ту
то що); що зай ві кі лог ра ми, які від кла ли ся в під літ ко во му ві ці, заз ви чай ста ють 
фун да мен том ожи рін ня до рос лих; що над мір не цук ро ве на ван та жен ня мо же 
ста ти при чи ною цук ро во го ді а бе ту. Крім то го, зай ва ва га час то спри чи няє знач ні
ду шев ні страж дан ня, про во кує об ра зи з бо ку од но літ ків, фор мує від чут тя влас -
ної неп ри ваб ли вос ті, ве де до ізо ля ції, труд но щів кон так тів з про ти леж ною стат тю,
об ме жен ня що до пев них за нять, ви дів ді яль нос ті. 

♦ Вис нов ки

1. До бо вий ре жим хар чу ван ня був близь ким до ре ко мен до ва но го фа хів -
ця ми, за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, ли ше у 35–45% опи та них. Від
більш ніж 10% до май же 20% уч нів ської мо ло ді (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль-
но го зак ла ду) вза га лі не сні да ють у буд ні дні.

2. Кож ний дру гий опи та ний не був обіз на ний сто сов но ро лі дот ри ман ня 
ре жи му хар чу ван ня в за по бі ган ні ри зи ку зай вої ва ги або ва гав ся з від по від дю 
на це за пи тан ня. Не зна ли про зна чу щість ре жи му хар чу ван ня для кра що го 
зас во єн ня ор га ніз мом ко рис них ре чо вин та нор ма лі за ції ро бо ти шлун ку та ки -
шеч ни ку в се ред ньо му 30% опи та них; важ ко бу ло від по віс ти 25%.

3. Ово чі і фрук ти бу ли при сут ні в ре ко мен до ва ній кіль кос ті в до бо во му ра -
ці о ні 35�65% опи та них (за леж но від ві ку опи ту ва них і ви ду про дук тів); 10–35% 
не вжи ва ли цих про дук тів уза га лі або їли їх один раз на тиж день чи рід ше. 
Спо жи ван ня фрук тів на 10–15% змен шу ва ло ся в пе рі од з 11–12 до 15–16 ро ків.

4. Біль ше 35–50% опи та них (за леж но від ві ку, ти пу нав чаль но го зак ла ду 
і ви ду про дук тів) щод ня або кіль ка ра зів на день, вжи ва ли со ло до щі (цу кер ки, 
шо ко лад то що) та со лод кі га зо ва ні на пої (ко ла, ли мо над, ін ші). По мір но спо -
жи ва ли ці про дук ти (2–4 дні на тиж день) 20–25% опи та них.

5. Близь ко 5–35% опи та них (за леж но від ста ті і ві ку) хо ті ли б тро хи схуд ну ти
при то му, що се ред ні по каз ни ки спів від но шен ня ма си ті ла і зрос ту в усіх ві ко -
вих гру пах дів чат і хлоп ців не пе ре ви щу ва ли нор ми. Дів ча та ба жа ли цьо го у 2–5 ра -
зів час ті ше, ніж юна ки (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду).

От же, оче вид но, що має міс це проб ле ма бра ку знань і на ви чок що до ра ці о -
наль но го хар чу ван ня в се ре до ви щі ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді, і в розв’язан ні 
ці єї проб ле ми виз нач ну роль мо же ві діг ра ти ін фор ма цій но* прос віт ниць ка 
ро бо та нав чаль но го зак ла ду. До по мог ти в ре а лі за ції ці єї ро бо ти мо жуть на ве де ні
ре ко мен да ції.
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♦ Ре ко мен да ції

Слід вклю чи ти те ма ти ку ра ці о наль но го хар чу ван ня як скла до ву до 
нав чаль но�  ви хов ної ро бо ти у нав чаль но му зак ла ді що до фор му ван ня 
здо ро во го спо со бу жит тя1. Зок ре ма, до ціль но фо ку су ва ти ува гу на пи тан нях 
оп ти маль но го до бо во го ре жи му хар чу ван ня за кіль кіс тю при йо мів їжі та енер-
ге тич ною скла до вою; цін нос ті ово чів і фрук тів; шкід ли во го впли ву над мір но го 
вжи ван ня со ло до щів та га зо ва них на по їв з до да ван ням цук ру; об’єк тив них 
фі зі о ло гіч них норм спів від но шен ня ма си ті ла і зрос ту (особ ли во для дів чат) та 
пси хо ло гіч но го впли ву мо ди на схуд нен ня і її нас лід ків; зв’яз ку над мір но го 
вжи ван ня со ло до щів і зрос тан ня ма си ті ла; ви хо ван ня кри тич но го став лен ня до
рек ла ми про дук тів хар чу ван ня та хар чо вих до мі шок.

До ціль но та кож ор га ні зу ва ти нав чан ня прак ти ці ве ден ня здо ро во го спо -
со бу жит тя на за са дах роз вит ку на ви чок що до здо ро во го хар чу ван ня, зок ре -
ма, на ви чок спіл ку ван ня (умі ти пе ре ко на ти бать ків і дру зів ви би ра ти здо ро ву їжу),
від мо ви (умі ти опи ра ти ся со ці аль но му тис ку що до нас лі ду ван ня нез до ро вих зви -
чок у хар чу ван ні), від сто ю ван ня ін те ре сів (по да ва ти ідеї, ін фор му ва ти ін ших та іні -
ці ю ва ти зап ро вад жен ня здо ро во го хар чу ван ня в шко лі, здо бу ва ти в цьо му під -
трим ку до рос лих – шкіль ної ад мі ніс тра ції, вчи те лів, ме ди ків, бать ків), прий нят тя рі -
шень (на да ва ти пе ре ва гу ко рис ній їжі, пе ре кон ли во де монс тру ва ти ро зу мін ня нас -
лід ків нез ба лан со во го хар чу ван ня), кри тич но го мис лен ня (умі ти, оці ню ва ти рек ла -
му спо жив чих якос тей звич них і но вих ма рок хар чо вих про дук тів), са мо ус ві дом -
лен ня та са мо ор га ні за ції (умі ти виз на ча ти влас ні сма ки що до ко рис ної їжі, зв’язок
між роз ла дом хар чу ван ня та пси хо е мо цій ни ми чин ни ка ми, куль ти ву ва ти імідж здо -
ро во го ті ла) то що.

4.2. ФІ ЗИЧ НА АК ТИВ НІСТЬ

Для за без пе чен ня пов но ти уяв лен ня сту пе ня від по від нос ті ру хо вої скла-
до вої пот ре бам здо ро во го спо со бу жит тя в ком плек сі ін ших скла до вих спо со бу
жит тя ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді ана ліз да них цьо го під роз ді лу охоп лює не 
ли ше влас не фі зич ну ак тив ність, а й її про ти леж ність – ма ло ру хо ме про ве-
ден ня ча су, зок ре ма ко рис ту ван ня те ле ві зо ром і комп’юте ром.

♦ От ри ма ні ре зуль та ти

Фі зич на ак тив ність. Від 10% шес тик лас ни ків до 15% пер шо кур сни ків 
ПТНЗ не прак ти ку ва ли у зви чай но му роз кла ді дня будь�  я ких фі зич них вправ, 
тре ну вань. Біль шість опи та них прис вя чу ва ли фі зич ній ак тив нос ті пів го ди ни або 
го ди ну на тиж день (це заз на чи ли ра зом близь ко по ло ви ни опи та них – від 45% 
пер шо кур сни ків ВНЗ до 52% шес тик лас ни ків). 

Що ден но у віль ний від за нять час зай ма ли ся будь�  я ки ми фі зич ни ми впра-
ва ми від близь ко п’ятої час ти ни пер шо кур сни ків до мен ше тре ти ни шес тик лас -
ни ків. Чим стар ше бу ли опи та ні, тим мен шим був цей по каз ник: 6 клас – 30%, 
8�й – 24%, 10�й – 20%, І курс ПТНЗ і ВНЗ – по 18%. 

1 Цю тематику деталізовано в окремому виданні, підготовленому Українським інститутом
соціальних досліджень у 2004 р. [15].
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Уп ро довж ос тан ньо го пе ред опи ту ван ням тиж ня ма ли фі зич ну ак тив ність
будь�  я ко го ха рак те ру су мар но не мен ше го ди ни на день ли ше 14% пер шо кур с-
ни ків ВНЗ, 17% пер шо кур сни ків ПТНЗ, 16% де ся тик лас ни ків, 23% вось мик лас -
ни ків, 28% шес тик лас ни ків. Від нос ну ві ко ву нор му фі зич них на ван та жень роз-
ви ва ю чо го ха рак те ру (які три ва ють не мен ше го ди ни що ден но і да ють ефект 
спіт нін ня, збіль шен ня час то ти ди хан ня, сер це вих ско ро чень то що) ви ко ну ва ли 
ли ше 5–10% опи та них (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду). При цьо му 
фі зич на ак тив ність дів чат за цим по каз ни ком бу ла у 2–4 ра зи ниж чою, ніж у 
хлоп ців. 

Се ред най ближ чо го ото чен ня приб лиз но ли ше тре ти ни опи та них час то прак -
ти ку ють ся ор га ні зо ва ні за нят тя спор том, а біль шість дру зів у ком па нії кож но го
п’ято го рес пон ден та не ро би ли цьо го ні ко ли або зай ма ли ся спор том рід ко.

Більш фі зич но ак тив ною бу ла уч нів ська мо лодь у мен ших за роз мі ром 
по се лен нях: що ден но зай ма ли ся фі зич ни ми впра ва ми 22% під літ ків – жи те лів 
об лас них цен трів, 24% – ін ших міст, 26% – се лищ місь ко го ти пу, 27% – сіл. 

У роз рі зі ре гі о нів най більш фі зич но ак тив ни ми бу ли опи та ні на Пів но чі, 
най мен ше – в АР Крим (рис 4.2.1).

Рис. 4.2.1. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за ре гі о ном 
що до ре гу ляр них за нять фі зич ни ми впра ва ми, %

(Су ма від по ві дей «Зай ма ю ся  що ден но» та «Зай ма ю ся 4–6 ра зів на тиж день» 
фі зич ни ми впра ва ми роз ви ва ю чої три ва лос ті/ін тен сив нос ті)

Брак фі зич ної ак тив нос ті по єд ну вав ся з три ва ли ми ма ло ру хо ми ми за нят -
тя ми: у буд ній день про во ди ли пе ред ек ра на ми те ле ві зо рів від од ні єї до чо ти -
рьох го дин 74% шес тик лас ни ків, 75% вось мик лас ни ків, 77% де ся тик лас ни ків, 
65% пер шо кур сни ків ПТНЗ, 68% пер шо кур сни ків ВНЗ. Заз на чи ли, що 7 го дин 
і біль ше на день пе ред го лу бим ек ра ном заз ви чай пе ре бу ва ли в буд ні 5%, 
у ви хід ні – 12%. 

За мо ні то ра ми комп’юте рів від пів го ди ни до трьох го дин що ден но в буд ні 
про во ди ли час 88% шес тик лас ни ків, 91% вось мик лас ни ків, 87% де ся тик лас -
ни ків, 64% пер шо кур сни ків ПТНЗ, 86% пер шо кур сни ків ВНЗ. У се ред ньо му 
у 27% опи та них 2 го ди ни зай ма ли комп’ютер ні іг ри. Як що се ред най більш 
зав зя тих те лег ля да чів дів чат і юна ків бу ло приб лиз но од на ко во, то в чис лі ак тив-
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них ко рис ту ва чів комп’юте ра пе ре ва жа ли хлоп ці, і це пе ре ва жан ня зрос та ло із
збіль шен ням про ве де но го за мо ні то ром ча су.

Під літ ки се ла і се ли ща най мен ше злов жи ва ли комп’юте ром, най час ті ше 
про во ди ли час за комп’юте ром та комп’ютер ни ми прис тав ка ми меш кан ці об лас -
них цен трів (рис. 4.2.2).

Ко рис ту ва ли ся в буд ні дні Ко рис ту ва ли ся у ви хід ні дні

Рис. 4.2.2. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до ін тен сив нос ті ко рис ту ван ня
комп’ютер ною тех ні кою, за ти пом по се лен ня, %

(На ве де но за галь ну час тку мо ло ді, яка що ден но ко рис ту ва ла ся комп’юте ром, 
у то му чис лі час тку тих, хто вит ра чав на це від 3 до 7 і біль ше го дин. До чис ла тих, 
хто грав у комп’ютер ні іг ри, вклю че но й тих, хто ко рис ту вав ся іг ро вою прис тав кою 

до комп’юте ра або те ле ві зо ра)

Се ред ре гі о нів оче вид ним лі де ром що до ко рис ту ван ня комп’юте ром для 
ро бо ти є Ки їв, аут сай де ром – За хід (рис. 4.2.3). 

Рис. 4.2.3. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до ін тен сив нос ті ко рис ту ван ня
комп’ютер ною тех ні кою, за ре гі о ном, %
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♦ Об го во рен ня

Те, що фі зич на ак тив ність іс тот но змен шу єть ся з ві ком рес пон ден тів 
(як що се ред шес тик лас ни ків про що ден ний ре жим фі зич них на ван та жень 
по ві до ми ли 28% опи та них, то се ред пер шо кур сни ків ВНЗ та ких ви я ви ло ся 
вдві чі мен ше), чіт ко вка зує на несфор мо ва ність у мо ло ді від по від ної ус ві -
дом ле ної пот ре би. Уч ні/сту ден ти яв но не дос тат ньо ро зу мі ють, що брак фі -
зич ної ак тив нос ті є од ним з ос нов них фак то рів ри зи ку роз вит ку хро ніч них 
не ін фек цій них зах ворю вань, і це вже не стіль ки факт нес та чі знань, скіль ки брак 
за галь ної куль ту ри біль шос ті на се лен ня в час ти ні фі зич ної куль ту ри. У той час 
як епі де мі о ло гіч ни ми дос лід жен ня ми пе ре кон ли во до ве де но, що на ра ху нок 
нес та чі фі зич ної ак тив нос ті мо же бу ти від не се но 15–20% су мар но го ри зи ку 
іше міч ної хво ро би сер ця, ді а бе ту 2�го ти пу, ра ку тов стої киш ки, мо лоч ної 
за ло зи то що1, впро довж ос тан ніх ро ків у під рос та ю чо го по ко лін ня зрос тає 
по ши ре ність хро ніч них зах во рю вань, не в лас ти вих ра ні ше для цьо го ві ку. 

Брак ус ві дом лен ня ро лі фі зич ної ак тив нос ті в жит ті мо ло ді по хо дить з ро-
ди ни. Най час ті ше на за пи тан ня про ре гу ляр ність за нять спор том спіль но з ін -
ши ми чле на ми сім’ї опи та ні оби ра ли ва рі ант від по ві ді «ні ко ли». Ні ко ли не 
зай ма ють ся спор том ра зом з чле на ми ро ди ни від 35% шес тик лас ни ків до 61%
пер шо кур сни ків. Ли ше 1–2% пер шо кур сни ків мо жуть пох ва ли ти ся спіль ни ми 
що ден ни ми за нят тя ми спор том ра зом з ким�  не будь із сім’ї, близь ко чвер ті 
по ві до ми ли, що та ке від бу ва єть ся рід ше ніж раз на тиж день. Яс но, що та кий 
спо сіб про ве ден ня сім’єю віль но го ча су не є по пу ляр ним в Ук ра ї ні, хо ча бать ки 
уч нів ської мо ло ді ма ли б доб ре зна ти, що цим ство рю ють пе ре ду мо ви для 
роз вит ку у ді тей хро ніч них не ін фек цій них зах во рю вань, які ма ють три ва лий 
пе ре біг, об ме жу ють мож ли вість пов но цін ної жит тє ді яль нос ті, зву жу ють спектр 
ви бо ру про фе сії, спри чи ня ють за леж ність від лі ків або ме дич них пос луг, ста ють
«над бан ням» на все по даль ше до рос ле жит тя.

Під літ ки на ба га то біль ше ча су пе ре бу ва ють за комп’юте ром, аніж на спор-
тив но му май дан чи ку. При цьо му є проб ле ма до ціль нос ті та кої прак ти ки – ад же 
час тка мо ло ді, яка гра ла в комп’ютер ні іг ри, знач но пе ре ви щує час тку тих, хто 
ко рис ту вав ся комп’юте ром для ін ших ці лей. Оче вид но, що проб ле ма кон тро лю 
ко рис ту ван ня комп’юте ром є ре аль ною, ба га то го дин не си дін ня за мо ні то ром
приз во ди ти ме до не поп рав них по ру шень зо ру та пос та ви, на ко пи чен ня хро ніч ної
вто ми, ін ко ли – до пси хо ло гіч ної за леж нос ті (іг ро ма нії).

Нав ряд чи мож на роз гля да ти як без пе реч но по зи тив ну ту обс та ви ну, що 
під літ ки се ла і се ли ща най мен ше злов жи ва ли комп’юте ром по рів ня но з жи те-
ля ми міст. Ско рі ше, це не стіль ки чин ник ви хо ван ня пра виль но го став лен ня, 
скіль ки нас лі док кра щої комп’юте ри за ції біль ших за роз мі ром по се лень. 

♦ Вис нов ки

1. У звич но му роз кла ді дня знач ної час ти ни мо ло ді (від 10% шес тик лас -
ни ків до 15% пер шо кур сни ків ПТУ) зов сім не має фі зич них вправ або тре ну вань.

2. Близь ко по ло ви ни опи та них прак ти ку ва ли фі зич ну ак тив ність ли ше пів го -
ди ни або го ди ну на тиж день. 

1 Основа для содействия физической активности в целях укрепления здоровья в Европейском
регионе: http://www.euro.who.int/document/e90191r.pdf
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3. Що ден но у віль ний час зай ма ли ся будь�  я ки ми фі зич ни ми впра ва ми 
мен ше тре ти ни 11–12�річ них, а у ві ці 15–16 ро ків ця час тка ста но ви ла мен ше 
20%.

4. Не об хід ну кіль кість фі зич них на ван та жень, які за три ва ліс тю та ін тен -
сив ніс тю ма ють роз ви ва ю чий ефект, ви ко ну ва ли ли ше 5–10% опи та них. Фі зич на
ак тив ність дів чат за цим по каз ни ком бу ла в 2–4 ра зи ниж че, ніж у хлоп ців.

5. Ні ко ли не зай ма ли ся спор том ра зом з чле на ми ро ди ни від 35% шес ти-
к лас ни ків до 61% пер шо кур сни ків.

6. Більш фі зич но ак тив ною уч нів ська мо лодь бу ла у мен ших за роз мі ром 
по се лен нях: що ден но зай ма ли ся фі зич ни ми впра ва ми 27% під літ ків – жи те лів 
сіл, про ти 22% – жи те лів об лас них цен трів. 

7. Щод ня в буд ні 1–4 го ди ни про во ди ли за пе рег ля дом те ле пе ре дач 
65–75% опи та них (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду).

8. Щод ня в буд ні 0,5–3 го ди ни про во ди ли за комп’юте ром 65–90% опи-
та них.

9. Ко жен чет вер тий заз ви чай прис вя чу вав комп’ютер ним іг рам 2 го ди ни 
що ден но, ін шим комп’ютер ним за нят тям – 0,5–1 го ди ну на день.

От же, без пе реч но іс нує проб ле ма нез ба лан со ва нос ті фі зич них і ро зу мо вих
на ван та жень у се ре до ви щі ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді, що ство рює пе ре ду мо ви
для ма со во го роз вит ку хро ніч них не ін фек цій них зах во рю вань. Роль нав чаль них
зак ла дів у від вер нен ні ці єї заг ро зи мо же ви я ви ти ся, без пе ре біль шен ня, виз на -
чаль ною, як що сис тем но зап ро вад жу ва ти муть ся ефек тив ні за хо ди, зок ре ма й 
та кі, що мо жуть бу ти кон кре ти зо ва ні на да ни ми ре ко мен да ці я ми.

♦ Ре ко мен да ції

Вар то вклю чи ти те ма ти ку фі зич ної ак тив нос ті як скла до ву до зав дань нав -
чаль но�  ви хов ної ро бо ти у нав чаль но му зак ла ді що до фор му ван ня здо ро во го 
спо со бу жит тя1. Зок ре ма, до ціль но фо ку су ва ти ува гу на пи тан нях:

– фор му ван ня ус ві дом лен ня не об хід нос ті дос тат ніх фі зич них на ван та жень, 
їх ро лі у збе ре жен ні і зміц нен ні здо ров’я, під три ман ні при єм но го зов ніш ньо го 
виг ля ду;

– ор га ні за ції в нав чаль но му зак ла ді до дат ко вих, крім обов’яз ко вих за нять, 
за хо дів з ру хо вої ак тив нос ті в ре жи мі уч бо во го дня;

– ор га ні за ції на ба зі нав чаль но го зак ла ду по за ре жи мом уч бо во го дня пе-
рі о дич них за хо дів і пос тій них сек цій із су час них ви дів ру хо вої ак тив нос ті, по-
пу ляр них в різ них ста те во�  ві ко вих гру пах мо ло ді;

– ово ло дін ня ефек тив ни ми й лег ко дос туп ни ми ме то да ми ру хо вої ак тив нос ті;
– оп ти маль но го ре жи му пе рег ля ду те ле пе ре дач, кри тич но го ана лі зу ко рис -

нос ті от ри му ва ної те ле ін фор ма ції;
– ра ці о наль них норм ко рис ту ван ня комп’юте ром, тех ні ки без пе ки що до 

зо ру, ста ту ри, нер во вої сис те ми. 

1 Цю тематику деталізовано в окремому виданні, підготовленому Українським інститутом
соціальних досліджень у 2005 р. [16].



4.3. КУ РІН НЯ, АЛ КО ГОЛЬ, НАР КО ТИ КИ

Ана ліз да них цьо го під роз ді лу сто су єть ся пи тань пер ших спроб, по ши рен ня 
і час то ти вжи ван ня тю тю ну, ал ко го лю й нар ко ти ків як що до всьо го за га лу опи -
та них, так і в те ри то рі аль но�  по се лен сько му і ре гі о наль но му ас пек тах, а та кож 
се ред най ближ чо го ото чен ня рес пон ден тів, що доз во ляє ство ри ти ком плек сне
уяв лен ня про роль спо жи ван ня оз на че них ре чо вин у фор му ван ні спо со бу жит тя 
ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді.

♦ От ри ма ні ре зуль та ти

Нев жи ван ня і вік пер ших спроб сто сов но всіх ре чо вин. Ал ко голь ні ко ли 
не вжи ва ли (біль ше, ніж тре ба, щоб спро бу ва ти на смак) біль шість тіль ки се ред
шес тик лас ни ків (57%). По чи на ю чи з 8-го кла су та кі опи та ні вже ста но ви ли мен-
шість (13–32%) ук ра їн ської мо ло ді, що нав ча єть ся, в усіх ві ко вих гру пах від 
13 ро ків до 16 ро ків. Тю тюн ні ко ли не про бу ва ли так са мо біль шість (70%) шес -
тик лас ни ків і мен шість (19–47%) опи та них у ві ці 13–16 ро ків. Ли ше нев жи ван ня
нар ко ти ків (ма ри ху а ни, га ши шу) бу ло влас ти ве біль шос ті рес пон ден тів усіх ві -
ко вих груп і ти пів нав чаль них зак ла дів, але й сто сов но цьо го фак то ра фор-
му ван ня імо вір ної за леж нос ті си ту а ція не без печ на: вжи ва ли нар ко ти ки 8–26%
13–16�річ них уч нів/сту ден тів (рис. 4.3.1). 

Рис. 4.3.1. Роз по діл уч нів ської мо ло ді, кот ра ні ко ли не вжи ва ла ал ко го лю, 
тю тю ну та нар ко ти ків, за ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Най біль ша час тка юна ків упер ше про бу ва ли ку ри ти в 11 ро ків або ра ні ше
(19–26% за леж но від ві ку і міс ця нав чан ня); дів ча та – у 14 (13–18%) і 15 ро ків
(12–19%). Так са мо і пер ший дос від вжи ван ня ал ко го лю юна ка ми най час ті ше
(15–34%) при па дав на 11�річ ний вік або ра ні ше. А від по від но, пер ші «чар ки» най -
біль шою час ткою дів чат вжи ва ли ся в 11 ро ків або ра ні ше (6–27%) і 14 ро ків
(9–24%). 
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Таб ли ця 4.3.1

Вік пер шої спро би ку ри ти та ви пи ти се ред різ них ві ко вих груп 
опи та них під літ ків, %

У се ред ньо му сто сов но обох ста тей ви я ви ла ся пев на за ко но мір ність: 
пер ші спро би ал ко го лю й тю тю ну най час ті ше від бу ва ли ся в 11�річ но му ві ці 
або ра ні ше; у ві ці 12 ро ків час то та пер ших спроб стриб ко по діб но па да ла; 
да лі до 13�річ но го ві ку три ма ла ся май же на од но му рів ні; по тім лі ній но змен -
шу ва ла ся до ві ку 16 ро ків.

Се ред опи та них де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків дос від вжи ван ня ал ко -
го лю у ві ці мен ше 13 ро ків ма ли близь ко 25%, а се ред шес тик лас ни ків – 38%. 
Це оз на чає, що вік по чат ку вжи ван ня ал ко го лю «мо лод шає». 

Ку рін ня. Кіль кість кур ців обох ста тей з ві ком зрос та ла (у 6-му кла сі – 7%, 
8�му – 15%, 10�му – 26%, на пер шо му кур сі ПТУ – 50%, ВНЗ – 33%), але про-
пор цій но збе рі га ла ся від мін ність за стат тю – дів чат, які ку рять, у всіх ві ко вих 
гру пах бу ло мен ше, ніж юна ків (у 6-му кла сі – на 6%, 8�му – на 11%, 10�му – на 14%, 
на пер шо му кур сі ПТУ – на 17%, ВНЗ – на 12%). 

Не всі, хто ко ли�  не будь про бу вав ку ри ти, по тім на бу ва ли цю звич ку. Як що
спро би тю тю ну не об ми ну ли 20–87% опи та них різ но го ві ку і ти пу нав чаль но го 
зак ла ду, то справ ді ста ли кур ця ми тіль ки 4–58% (табл. 4.3.2). Час тка тих, хто 
ку рить, від нос но тих, хто ли ше ко лись про бу вав, має вираз ну тен ден цію зрос -
тан ня з ві ком – у 6-му кла сі во на до рів ню ва ла 20–26% (за леж но від ста ті), 
8�му – 22–32%, 10�му – 34–44%, ПТУ – 57–67%, ВНЗ – 36–51%.
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Вік 
опитаних

Вік першої спроби

11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років

П
е

р
ш

а
 

с
и

га
р

е
та

11 років 12,0 – – – – –

12 років 14,7 3,6 – – – –

13 років 11,9 9,0 7,1 – – –

14 років 16,5 8,6 11,3 4,8 – –

15 років 12,8 7,1 10,6 15,4 8,8 –

16 років 14,2 8,3 10,50 12,8 13,0 5,3

П
е

р
ш

а
 

ч
а

р
ка

11 років 34,8 – – – – –

12 років 31,6 9,4 – – – –

13 років 20,6 17,6 14,6 – – –

14 років 21,0 17,0 19,5 9,0 – –

15 років 14,4 10,4 18,8 23,6 8,4 –

16 років 12,2 11,8 13,8 19,8 19,5 7,5
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Таб ли ця 4.3.2

Роз по діл уч нів ської мо ло ді сто сов но спроб і звич ки ку рін ня, 
за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Сто сов но час то ти ку рін ня: най біль ше що ден но ку ри ли пер шо кур сни ки ПТУ:
46% хлоп ців і 25% дів чат. Се ред хлоп ців – пер шо кур сни ків ВНЗ та ких бу ло 
26%, се ред хлоп ців�  де ся тик лас ни ків – 18% (рис. 4.3.2). 

Рис. 4.3.2. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до час то ти ку рін ня 
за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду,%

Се ред що ден них кур ців у стар шій ві ко вій гру пі час тка юна ків бу ла ви щою, 
а се ред тих, хто ку рив де кіль ка ра зів на тиж день, але не щод ня, по міт них від-
мін нос тей за стат тю не бу ло. Що ден но ку ри ли 72% тих, хто вза га лі ку рив, се ред
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пер шо кур сни ків ПТУ, 55% – се ред кур ців�  пер шо кур сни ків ВНЗ, 50% – се ред 
кур ців�  де ся тик лас ни ків, 40% – се ред кур ців�  вось мик лас ни ків і ли ше 15% тих, 
хто ку рив у 6-му кла сі. 

Від по ві ді опит них що до то го, чи ку рять у ком па нії дру зів, де во ни про -
во дять біль шість віль но го ча су, свід чать, що по ши рен ня ку рін ня у мо ло діж них 
гру пах з ві ком стрім ко зрос тає.

Ал ко голь. Різ ні ал ко голь ні на пої ко рис ту ють ся різ ною по пу ляр ніс тю се ред 
ук ра їн ської мо ло ді, що нав ча єть ся. Без пе реч но лі ди ру ва ло пи во – йо го вжи ва ли
68% за га лу опи та них, у то му чис лі 54% 11–12�річ них, 66% 13–14�річ них, 
74% 15–16�річ них. (Уза га лі за ко но мір ність під ви щен ня по пу ляр нос ті на пою з 
ві ком сто су ва ла ся всіх ви дів ал ко го лю.) Нас туп ни ми за рей тин гом ви я ви ли ся 
ви но та шам пан ське – їх од на ко во оби ра ли 58% опи та них (ви но: 42% 
11–12�річ них, 58% 13–14�річ них, 73% 15–16�річ них; шам пан ське: 51% 
11–12�річ них, 60% 13–14�річ них, 64% 15–16�річ них). Сла бо ал ко голь ні на пої
(ром�  ко ла, джин�  то нік, на пої з со ку і го ріл ки – Lon ger, Shyke, Burn то що) та кож 
ко рис ту ва ли ся не а би я кою по пу ляр ніс тю – 53%. Знач но мен ше мо ло ді вжи ва ли
міц ні ал ко голь ні на пої (го ріл ка, ко ньяк, лі кер) – у се ред ньо му 24% опи та них; 
са мо гон та ін ші ал ко голь ні на пої до маш ньо го при го ту ван ня – 16%. Хо ча се ред
15–16�річ них міц ний фаб рич ний ал ко голь оби ра ли 31%, а са мо гон то що – 
22%. Будь�  я кі ін ші на пої, що міс тять ал ко голь, вжи ва ли 59% рес пон ден тів. 

Що до час то ти вжи ван ня – до сить знач на час ти на уч нів/сту ден тів вжи ва ли 
різ ні ал ко голь ні на пої щод ня та що тиж ня, тоб то в ре жи мі ри зи ку фор му ван ня 
ал ко голь ної за леж нос ті (табл. 4.3.3). Най біль ше вжи ва ли в та ко му ре жи мі 
(ра зом щод ня та не мен ше од но го ра зу на тиж день) пи во – 14–52% (за леж но від 
ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду) та сла бо ал ко голь ні на пої – 9–25%. Хо ча й 
сто сов но більш міц них на по їв в усіх ві ко вих гру пах і ти пах нав чаль них зак ла дів 
бу ли опи та ні, які вжи ва ли їх у цьо му ре жи мі: ін ші (ок рім ви на, шам пан сько го, 
міц них і до маш ньо го ви роб ниц тва ал ко голь них на по їв) на пої, що міс тять ал ко-
голь, – 5–16%, ви но, ок рім шам пан сько го – 4–12%, міц ний ал ко голь – 2–12%, 
са мо гон та ін ший ал ко голь до маш ньо го при го ту ван ня – 2–8%, шам пан ське –
3–4%. 

Як що по єд на ти ра зом чи сель ність тих, хто пив пи во щод ня та раз на тиж -
день, то по каз ни ки се ред шес тик лас ни ків ста но ви ли 14% (17% – хлоп ці, 11% – 
дів ча та); вось мик лас ни ків – 24% (31% і 17% від по від но); де ся тик лас ни ків – 
38% (49% і 28%), пер шо кур сни ків ПТУ – 52% (63% і 39%), пер шо кур сни ків 
ВНЗ – 46% (53% і 39%).

Ужи ван ня щод ня та раз на тиж день (ра зом) сла бо ал ко голь них на по їв, 
у скла ді яких є го ріл ка, ста но ви ло 9% се ред шес тик лас ни ків (12% – хлоп ці, 
7% – дів ча та); 18% се ред вось мик лас ни ків (20% і 17% від по від но); 21% се ред 
де ся тик лас ни ків (16% і 25% – (!!!) дів ча та пи ли біль ше), 25% се ред пер шо-
кур сни ків ПТУ (23% і 28% – так са мо дів ча та пе ре ва жа ли), 21% се ред пер шо-
кур сни ків ВНЗ (19% і 23% – та ка ж ста те ва за ко но мір ність).



Таб ли ця 4.3.3

Роз по діл від по ві дей уч нів ської мо ло ді на за пи тан ня 
«Як час то в да ний час ти вжи ва єш ал ко голь ні на пої?»,%

І як що сто сов но що ден но го вжи ван ня цих на по їв дів ча та усіх ві ко вих груп 
не пи ли біль ше, ніж хлоп ці, то сто сов но вжи ван ня раз на тиж день, чи сель ність 
дів чат стар шої ві ко вої гру пи пе ре ви щу ва ла від по від ну чи сель ність юна ків. 
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Види напоїв і частота вживання 6 клас 8 клас 10 клас І курс 
ПТУ

І курс 
ВНЗ

Пиво

Щодня 2 3 5 11 10

1 раз на тиждень 12 21 33 41 36

1 раз на місяць або рідше (разом) 37 40 36 29 37

Вино, крім шампанського

Щодня 1 1 1 2 1

1 раз на тиждень 3 5 8 10 9

1 раз на місяць або рідше (разом) 32 47 60 52 64

Міцні алкогольні напої (горілка, коньяк, лікер

Щодня 1 1 1 3 1

1 раз на тиждень 1 3 7 9 9

1 раз на місяць або рідше (разом) 7 13 29 32 32

Слабоалкогольні напої (ром-кола, джин-тонік, напої з соку і горілки – Longer,
Shyke, Burn тощо)

Щодня 3 3 2 3 1

1 раз на тиждень 6 15 7 9 9

1 раз на місяць або рідше (разом) 25 35 29 32 32

Шампанське

Щодня 1 1 1 1 1

1 раз на тиждень 3 2 2 3 3

1 раз на місяць або рідше (разом) 32 54 62 50 61

Самогон та інші алкогольні напої домашнього приготування

Щодня 1 1 1 3 1

1 раз на тиждень 1 1 2 5 3

1 раз на місяць або рідше (разом) 5 7 12 14 15

Будь-які інші напої, що містять алкоголь

Щодня 2 2 2 4 4

1 раз на тиждень 3 7 12 12 11

1 раз на місяць або рідше (разом) 15 31 38 36 38



А сто сов но вжи ван ня раз на мі сяць, чи сель ність дів чат пе ре ви щу ва ла від-
по від ну чи сель ність юна ків в усіх ві ко вих гру пах (рис. 4.3.3).

Рис. 4.3.3. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до що ден но го, що тиж не во го 
та що мі сяч но го вжи ван ня сла бо ал ко голь них на по їв, 

за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Сто сов но доз ал ко го лю, дос тат ніх для ста ну сп’янін ня, то бу ва ли п’яни ми 
хо ча б раз у жит ті 20% шес тик лас ни ків, 35% вось мик лас ни ків, 53% де ся тик лас -
ни ків, 68% пер шо кур сни ків ПТУ, 65% пер шо кур сни ків ВНЗ. Пот рап ля ли в цей 
стан 4–10 ра зів і час ті ше (су ма від по ві дей) 10% де ся тик лас ни ків, 18% пер шо кур -
сни ків ПТУ і 13% пер шо кур сни ків ВНЗ. Се ред шес тик лас ни ків та ких бу ло 2%, 
се ред вось мик лас ни ків – 5%. Ста те ві від мін нос ті що до ста нів сп’янін ня бу ли 
ду же нез нач ни ми, тоб то дів ча та пот рап ля ли в ці си ту а ції не на ба га то рід ше, ніж
юна ки. А се ред 15–16�річ них, які по ві до ми ли про од но ра зо ве сп’янін ня, вза-
га лі дів чат бу ло біль ше, ніж юна ків (рис. 4.3.4).

Рис. 4.3.4. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за час то тою ста ну сп’янін ня, 
за стат тю і ві ком, %
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Сто сов но ві ку, ко ли опи та ні впер ше від чу ли стан сп’янін ня, то час ті ше це 
від бу ва ло ся в ін тер ва лі 13–15 ро ків (рис. 4.3.5).

Рис. 4.3.5. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за ві ком пер шо го сп’янін ня, %

По рів ня но з опи ту ван ням HBSC 2002 р., за ми ну лі чо ти ри ро ки вжи ван ня 
ал ко го лю збіль ши лось (табл. 4.3.4).

Таб ли ця 4.3.4

Що ден не та що тиж не ве (ра зом) вжи ван ня ок ре мих ал ко голь них на по їв 
ук ра їн ською уч нів ською мо лод дю у 2002 і 2006 ро ках, %

У 2006 р. се ред дів чат по ча ли вжи ва ти міц ний ал ко голь 11�річ ні, чо го не 
бу ло ра ні ше, спо жи ван ня 13�річ них не змен ши ло ся, а 15�річ них, які по ві до ми ли
про вжи ван ня міц них на по їв, ста ло у пів то ра ра зу біль ше. Се ред юна ків не 
змен шило ся спо жи ван ня міц но го спир тно го 11�річ ни ми, 13�річ них спо жи ва чів 
ста ло біль ше май же в 1,7 ра зу, 15�річ них – на 8%. Се ред тих, хто вжи вав ви но, юна -
ків ста ло біль ше, за леж но від ві ко вої гру пи, в 1,5–2,3 ра зу; дів чат – в 1,3–4 рази.
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Вік і стать опитаних
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Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата

Пиво

2002 7 4 17 7 38 15

2006 17 12 30 16 54 34

Вино

2002 3 1 4 3 8 6

2006 6 4 9 4 12 9

Міцні алкогольні напої (горілка, коньяк, лікер)

2002 2 – 3 2 12 4

2006 2 2 5 2 13 6
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Най біль ше зрос ли по каз ни ки спо жи ван ня пи ва (хо ча во ни бу ли знач ни ми і 
рані ше) – за ми ну лі чо ти ри ро ки чи сель ність тих, хто що тиж не во вжи вав цей 
вид ал ко го лю, пе ре ви щи ла се ред 15�річ них 50%�й ру біж у юна ків і 30%�й ру біж 
у дів чат; се ред 13�річ них цей по каз ник сяг нув 30% у юна ків і 15% у дів чат; 
се ред 11�річ них – 15% у юна ків і 10% у дів чат.

На пи ва ли ся (ін ко ли або час то) в ком па ні ях, де опи та ні про во ди ли біль шу 
час ти ну сво го ча су, дру зі 42% де ся тик лас ни ків і 48–50% – пер шо кур сни ків ПТУ 
та ВНЗ.

Нар ко ти ки. Нар ко тич ні ре чо ви ни (ма ри ху а ну, га шиш) вжи ва ли 1–2 ра зи в
жит ті (на час опи ту ван ня) що най мен ше від 8% вось мик лас ни ків до 26% пер шо-
кур сни ків ПТУ (се ред де ся тик лас ни ків – 12%, пер шо кур сни ків ВНЗ – 20%). 
Об ме жу ва ла ся цим чис лом спроб вжи ван ня ли ше по ло ви на на ве де ної кіль кос ті
опи та них кож ної ві ко вої гру пи і ти пу нав чаль но го зак ла ду (за ви нят ком пер шо-
кур сни ків ПТУ, се ред яких від по від на час тка бу ла мен шою – 42%). Пред став ни ки 
ін шої по ло ви ни вжи ва ли нар ко тик від 3–5 до 40 і біль ше ра зів за жит тя. Зок ре -
ма, про спо жи ван ня 40 і біль ше ра зів за жит тя по ві до ми ли 3% пер шо кур сни ків 
ПТУ і по 1% уч нів 8 і 10-х кла сів та сту ден тів ВНЗ. При цьо му ви я ви ла ся чіт ка ста -
те ва різ ни ця – се ред опи та них чо ло ві чої ста ті усіх ві ко вих груп і ти пів нав чаль них
зак ла дів спо жи ва чів нар ко ти ків бу ло у 2–4 ра зи біль ше, ніж се ред дів чат (що най -
мен ше 1–2 ра зи в жит ті прак ти ку ва ли при йом нар ко ти ку се ред вось мик лас ни ків
12% юна ків і 3% дів чат; де ся тик лас ни ків – 17% і 6% від по від но; пер шо кур сни ків
ПТНЗ – 34% і 17%; ВНЗ – 26% і 13%). 

На за пи тан ня що до вжи ван ня нар ко ти ків про тя гом ос тан ньо го мі ся ця на ба-
га то біль ше опи та них не да ли від по ві ді, ніж на ана ло гіч не за пи тан ня що до вжи-
ван ня про тя гом жит тя. А в од но му ви пад ку (се ред вось мик лас ни ків) кіль кість 
тих, хто вжи вав за ос тан ній мі сяць, на віть ви я ви ла ся не ло гіч но біль шою, ніж тих,
хто вжи вав про тя гом жит тя (табл. 4.3.5). 

Таб ли ця 4.3.5

По рів нян ня роз по ді лу від по ві дей на за пи тан ня що до то го, скіль ки ра зів 
рес пон дент вжи вав нар ко тик у сво є му жит ті та за ос тан ні 30 днів, %
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8 клас 10 клас І курс 
ПТНЗ

І курс 
ВНЗ

У житті

Вживали, у тому числі: 8 12 26 20

1–2 рази 4 6 11 10

Від 3–5 до 40 разів і більше 
(сума відповідей) 3 5 12 7

Немає відповіді 1 1 3 3

За останні 30 днів

Вживали, у тому числі: 9 10 19 13

1–2 рази 1 2 4 3

Від 3–5 до 40 разів і більше 
(сума відповідей) – – 4 1

Немає відповіді 8 8 11 9



Це зму шує при пус ка ти пев ну не щи рість час ти ни опи та них що до від по-
ві дей на зап ро по но ва не за пи тан ня, по яс нен ня якої на ве де но в об го во рен ні 
ма те рі а лів да но го роз ді лу.

Ні ко ли не вжи ва ли або рід ко вжи ва ли нар ко ти ки, щоб бу ти «під кай фом» 
(у ста ні силь но го нар ко тич но го сп’янін ня) в ком па нії, де опи та ні про во ди ли 
біль шу час ти ну сво го ча су, дру зі 62% шес тик лас ни ків, 68% вось мик лас ни ків, 
74% де ся тик лас ни ків, 65% пер шо кур сни ків ПТНЗ, 76% пер шо кур сни ків ВНЗ. 

Ре гі о наль но�  по се лен ські особ ли вос ті вжи ван ня тютюну, алкоголю та
наркотиків. Ви я ви ла ся пев на залеж ність до лу че нос ті до шкід ли вих зви чок від 
ти пу по се лен ня: чим мен ше по се лен ня, тим більш ха рак тер ною бу ла абс ти -
нен тна по ве дін ка. Так, як що в об лас них цен трах 59% опи та них про бу ва ли ку -
ри ти, то в се лах про це по ві до ми ли ли ше 40%, ні ко ли не вжи ва ли ал ко голь до 
втра ти кон тро лю над со бою від по від но 53 та 66% опи та них (рис. 4.3.6).

Рис. 4.3.6. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до спроб ку рін ня 
та злов жи ван ня ал ко го лем за ти пом по се лен ня, %

У ре гі о наль но му ас пек ті не га тив не «лі дерс тво» з проб лем ку рін ня на ле -
жа ло мо ло ді м. Ки є ва, злов жи ван ня ал ко го лем – м. Ки є ва та Пів но чі (рис. 4.3.7). 
Най мен ше тих, хто про бу вав ку ри ти, та най біль ше тих, хто ні ко ли не на пи -
вав ся до втра ти кон тро лю над со бою, ви я вив ся на За хо ді кра ї ни.

Рис. 4.3.7. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до спроб ку рін ня 
та злов жи ван ня ал ко го лем за ре гі о ном, %
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Вжи ва ли нар ко ти ки в сво є му жит ті 1–2 ра зи або біль ше час тіш за все під-
літ ки об лас них цен трів, най рід ше про це по ві дом ля ли меш кан ці сіл (рис. 4.3.8).

Рис. 4.3.8. Пи то ма ва га під літ ків 13–15 ро ків, які вка за ли, 
що ма ють дос від вжи ван ня нар ко ти ків, у різ них ти пах по се лен ня, %

За леж но від ре гі о ну, най біль ше опи та них, які вжи ва ли нар ко ти ки 1–2 і біль ше
ра зів (су ма від по ві дей), ви я ви ло ся на Схо ді і в Ки є ві, най мен ше – на За хо ді (рис.
4.3.9).

Рис. 4.3.9. Пи то ма ва га уч нів ської мо ло ді, 
що вжи ва ла 1–2 і біль ше ра зів у жит ті (су ма від по ві дей) ма ри ху а ну, 

га ши ш, у різ них ре гі о нах, %

Сто сов но те ри то рі аль но�  по се лен сько го ас пек ту оці нок звич ної по ве дін ки в
ком па ні ях дру зів, де опи та ні про во ди ли біль шу час ти ну сво го ча су, то най мен ша
до лу че ність до шкід ли вих зви чок спос те рі га лась се ред дру зів сіль ських меш-
кан ців, най біль ша – се ред місь ких (табл. 4.3.6).
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Таб ли ця 4.3.6

Роз по діл за ти пом по се лен ня уч нів ської мо ло ді 
що до оцін ки де я ких скла до вих по ве дін ки дру зів, %

У ре гі о наль но му роз рі зі най рід ше ку ри ли дру зі опи та них на За хо ді, най -
час ті ше – в АР Крим; най рід ше на пи ва ли ся – на За хо ді, най час ті ше – в АР Крим 
та м. Ки є ві. Ра зом з тим, в АР Крим най мен ше дру зів опи та них вжи ва ли нар-
ко ти ки, най час ті ше це спос те рі га ло ся на Пів дні (табл. 4.3.7). 

Таб ли ця 4.3.7

Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до оцін ки де я ких скла до вих по ве дін ки дру зів, 
за ре гі о на ми, %

♦ Об го во рен ня

От ри ма ні ре зуль та ти да ють змо гу до сить чіт ко іден ти фі ку ва ти до ціль ні 
тер мі ни по чат ку в шко лі про фі лак ти ки шкід ли вих зви чок з тим, щоб за по біг ти 
ви ник нен ню за леж нос тей. Зок ре ма, на ці тер мі ни вка зу ють та кі обс та ви ни: 

– най біль ша час тка під літ ків здій снює пер ші спро би вжи ван ня ал ко го лю й 
тю тю ну в 11�річ но му ві ці або ра ні ше;

– з ві ком пи то ма ва га дій сних кур ців се ред усіх, хто ко лись про бу вав ку -
ри ти, зрос тає, при то му кіль кість кур ців�  од но літ ків в ото чен ні опи та них за ли -
ша єть ся від нос но нез нач ною (до 4–10% за леж но від ста ті) са ме до 11�річ но го ві ку,
а піз ні ше по чи нає стрім ко зрос та ти; 
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Більшість моїх друзів… Обласний
центр Місто

Селище
міського 

типу
Село

…часто курять сигарети 25 22 15 14

…інколи та часто (сума
відповідей) напиваються 32 31 25 24

…ніколи не вживають наркотики
або роблять це рідко 69 73 67 61

Більшість моїх
друзів… Захід Центр Північ Схід Південь АР

Крим м. Київ

…часто курять
сигарети 15 21 20 25 19 27 24

…часто напиваються 5 6 8 7 6 9 9

…інколи вживають
наркотики 5 4 5 5 6 2 5



– піс ля 6�го кла су від бу ва єть ся зрос тан ня пи то мої ва ги тих, хто ку рить 
що ден но, ся га ю чи від нос но тих, хто ку рить уза га лі в будь�  я ко му ре жи мі, 
у 15–16�річ но му ві ці від 50% се ред де ся тик лас ни ків до 72% се ред пер шо кур с-
ни ків ПТУ. Зро зу мі ло, що що ден не тю тю но па лін ня не се знач но біль ший ри зик 
для здо ров’я, ніж епі зо дич не, і час то свід чить про по ча ток фор му ван ня стій кої 
за леж нос ті; ки ну ти ку ри ти піс ля три ва ло го що ден но го ку рін ня знач но важ че, ніж
як що ку ри ти не щод ня, то му чи сель ність опи та них, які ку рять у що ден но му 
ре жи мі, мо же слу гу ва ти ін ди ка то ром ві ку, ко ли по чи на ти про фі лак тич ну ро бо ту 
бу де вже знач но менш ефек тив но, ніж ра ні ше. 

От же, от ри ма ні ре зуль та ти чіт ко вка зу ють, що, як пра ви ло, про фі лак тич на 
ро бо та сто сов но шко ди тю тю ну й ал ко го лю бу де най більш ефек тив ною, як що 
по чи на ти меть ся з 11�річ но го ві ку і ра ні ше, при най мні не піз ні ше 6�го кла су, ко ли
по чи на єть ся фор му ван ня хі міч них за леж нос тей.

Те, що кіль кість рес пон ден тів, які ма ють дос від сп’янін ня, стрім ко зрос тає 
з ві ком (як що 4/5 шес тик лас ни ків вка зу ва ли, що ні ко ли не ви пи ва ли так ба га то 
ал ко го лю, щоб бу ти по�с прав жньо му п’яни ми, то се ред пер шо кур сни ків дос від 
ал ко голь но го сп’янін ня до втра ти кон тро лю ма ли вже дві тре ти ни опи та них, 
при цьо му до 10% від чу ли це по над 10 ра зів), свід чить про брак ус ві дом лен ня 
мо лод дю за галь но ві до мої ін фор ма ції. Зок ре ма про те, що під впли вом ал ко-
го лю в до зах, які приз во дять до сп’янін ня, під лі ток від чу ває се бе більш при-
ваб ли вим і сек су аль но роз ку тим, го то вим до при год то що, а та кож схиль ним 
до ри зи кова ної по ве дін ки; про те, що сп’янін ня з втра тою кон тро лю є над зви-
чай но небез печ ним з ог ля ду по тен цій ної шко ди здо ров’ю і на віть жит тю під літ ка,
що стан сп’янін ня мо же ста ти при чи ною трав му ван ня се бе і ото чу ю чих, ство-
рен ня небез печ них си ту а цій, ско єн ня про тип рав них дій, всту пу у не за хи ще ні 
ста те ві від но си ни, спри чи ни ти без ліч ін ших не пе ред ба чу ва них і не без печ них 
си туа цій.

З те пе ріш ніх де ся тик лас ни ків та пер шо кур сни ків про дос від вжи ван ня ал -
ко го лю до 13 ро ків по ві до ми ли ли ше близь ко чвер ті опи та них, то ді як ана ло гіч на
час тка у шестиклас ни ків ста но ви ла 38%, тоб то чи ма ло мо лод ших уч нів здо бу ли
влас ний дос від вжи ван ня ал ко голь них на по їв ра ні ше, ніж рес пон ден ти, стар ші 
від них на три ро ки. От же, про тя гом ос тан ніх ро ків ал ко го лі за ція мо ло ді по-
си лю єть ся. Це під твер джує і по рів нян ня да них опи ту вань HBSC, про ве де них 
2002 і 2006 років. Во но по ка зує збіль шен ня чи сель нос ті тих, хто спо жи ває 
ал ко голь ні на пої (і міц ні, і особ ли во – сла бо ал ко голь ні); крім то го зас від чує, 
що по си лю єть ся охоп лен ня ал ко го лі за ці єю мо ло ді жі но чої ста ті. 

У чо му не без пе ка цих тен ден цій? По�  пер ше, ре гу ляр не вжи ван ня ал ко го лю 
в мо ло до му ві ці ве де до фор му ван ня за леж нос ті, а сла бо ал ко голь ним на по ям, 
у то му чис лі пи ву влас ти ві всі не га тив ні ефек ти ал ко го лю (зви кан ня, фор му ван ня
за леж нос ті). По� дру ге, за леж ність жі но чо го ор га ніз му від ал ко го лю фор му єть ся
знач но швид ше, ніж чо ло ві чо го. То му й не без печ не як зрос та ю че по ши рен ня 
вжи ван ня мо лод дю обох ста тей пи ва та ін ших сла бо ал ко голь них на по їв, так і 
пе ре ва жан ня 15–16�річ них дів чат над юна ка ми що до вжи ван ня сла бо ал ко голь них
на по їв. Що тиж не ве вжи ван ня пи ва кож ним дру гим юна ком і май же кож ною 
тре тьою дів чи ною стар шої ві ко вої гру пи це сиг нал над зви чай ної не без пе ки 
здо ров’ю мо ло до го по ко лін ня. Ад же пив ний ал ко го лізм ні чим не кра щий то го, 
який ви ни кає внас лі док злов жи ван ня міц ни ми на по я ми; до то го ж сла бо ал ко-
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голь ні на пої, у скла ді яких є го ріл ка, до сить час то вжи ва ють ся мо лод дю на до -
да ток до пи ва (упе ре між ку), що збіль шує су мар ні до зи спир тно го і під си лює 
шкід ли вий вплив ал ко го лю на здо ров’я. 

При род но, на вжи ван ня ал ко голь них на по їв під літ ка ми впли ває ба га то 
чин ни ків ін ди ві ду аль но го по ход жен ня – зас во є ні в про це сі ви хо ван ня куль тур ні 
і сі мей ні нор ми, жит тє ві си ту а ції, прик ла ди і тиск з бо ку дру зів, од но літ ків, 
ба жан ня про яв ля ти «до рос лість» то що, але не мож на не ро зу мі ти, що над зви -
чай ній ал ко го лі за ції мо ло ді ос тан ні ми ро ка ми спри я ли й за галь но сус піль ні 
фак то ри. Це, по�  пер ше, тра ди ція від нос но поб лаж ли во го став лен ня ук ра їн-
сько го сус пільс тва до вжи ван ня сла бо ал ко голь них на по їв, зок ре ма пи ва, яке, на
від мі ну від міц ні шо го ал ко го лю, не сприй ма ло ся в ми ну лі ча си як сер йоз ний 
фак тор спри ян ня ал ко го ліз му. Щоп рав да, ця тра ди ція сто су ва ла ся до рос лих, 
то му що вжи ван ня спир тно го діть ми і під літ ка ми вза га лі не сто я ло на по ряд ку 
ден но му – ук ра їн ське сус пільс тво іс то рич но не прий ма ло по діб но го яви ща. 
То му й спе ці аль них за хо дів, при най мні в ме жах нав чаль них зак ла дів, як пра ви ло,
не про во ди ло ся або про во ди ло ся не ба га то, без сис тем но й біль шою мі рою 
фор маль но. По� дру ге, оче вид но ві діг ра ли свою роль не га раз ди тран сфор ма-
цій но го пе рі о ду, зок ре ма, вес тер ні за ція мас�  куль ту ри, про па гу ван ня в ін -
фор ма цій них ме ре жах «кра си во го жит тя», не од мін но по єд на но го з ал ко го лем,
сво бо да рек ла ми й аг ре сив ність ви роб ни ків ал ко го лю та їхніх ло біс тів на за-
галь но сус піль но му тлі змі ни цін ніс них орі єн та цій на се лен ня, тран сфор ма ції норм
сус піль ної мо ра лі. Са ме то му ви яв ле ним тен ден ці ям ал ко го лі за ції мо ло до го 
по ко лін ня до ціль но не гай но про тис та ви ти по туж ну про фі лак ти ку в шко лі.

Гос тро сто їть і проб ле ма нар ко ти за ції. Най час ті ше під літ ки від зна ча ли, що
про бу ва ли нар ко ти ки 1–2 ра зи в жит ті. Але ймо вір но, що ба га то хто не об ме жу -
вав ся од но� дво ра зо ви ми спро ба ми. Нап рик лад, на кон троль не за пи тан ня 
що до вжи ван ня нар ко ти ків про тя гом ос тан ньо го мі ся ця ухи ли ли ся від від по ві ді 
на ба га то біль ше опи та них, ніж на за пи тан ня що до вжи ван ня нар ко ти ків про тя гом
жит тя. Мож на при пус ти ти, що це був єди ний ви па док се ред усіх ін ших за пи -
тань, ко ли пев на час ти на опи та них не бу ли щи ро від вер ти ми. Так ду ма ти зму-
шу ють де я кі мір ку ван ня.

Ко ли мо ва йшла про вжи ван ня нар ко ти ків про тя гом жит тя (що вкрай 
важ ко або вза га лі не мож ли во пе ре ві ри ти), то кіль кість тих, хто не да вав від по-
ві дей, бу ла мен ше стан дар тно го від хи лен ня для да но го опи ту ван ня (у шко ля рів)
або лед ве пе ре ви щу ва ла йо го ме жі (у сту ден тів). Са ме та кі по каз ни ки є зви -
чай ни ми для від сут нос ті від по ві дей на аб со лют ну біль шість за пи тань, зап ро-
по но ва них рес пон ден там да но го опи ту ван ня. На то мість, ко ли за пи тан ня сто-
су ва ло ся ос тан ньо го мі ся ця (що лег ше пе ре ві ри ти, як що б та ка ме та бу ла 
пос тав ле на в нав чаль но му зак ла ді), то кіль кість тих, хто не да вав від по ві дей, 
у ра зи пе ре ви щу ва ла зви чай ні по каз ни ки. При цьо му чи сель ність тих, хто не 
да вав від по ві дей, у су мі з ти ми, хто від по вів ствер дно що до всіх ва рі ан тів вжи-
ван ня, точ но збі га ла ся з кіль кіс тю спо жи ва чів нар ко ти ків, виз на че ною від ні -
ман ням кіль кос ті тих, хто не вжи вав ні ко ли, від 100%. От же, ду же ві ро гід но, що 
пев на час ти на спо жи ва чів нар ко ти ків не ба жа ли оп ри люд ню ва ти дій сний стан
справ, ко ли йшло ся про вжи ван ня про тя гом ос тан ньо го мі ся ця. Хо ча ці опи та ні 
(які і всі ін ші) бу ли ін фор мо ва ні про ано нім ність ан ке ту ван ня, ду же ймо вір но, 
що во ни на ма га ли ся «про всяк ви па док» по пе ре ди ти най мен шу мож ли вість 
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по ка ран ня, ус ві дом лю ю чи амо раль ність і не за кон ність не ме дич них ма ні пу ля цій 
з нар ко ти ка ми. Як що та ке при пу щен ня виз на ти пра виль ним, то ді мож на вва-
жа ти, що кіль кість ук ра їн ської мо ло ді, що нав ча єть ся, ві ком 13–16 ро ків, яка 
нар ко ти зу ва ла ся до сить ре гу ляр но (кіль ка ра зів на мі сяць), ся гає що най мен ше
10–20% (за леж но від ві ку опи та них і ти пу нав чаль но го зак ла ду). 

При най мні, ко ли рес пон ден там бу ло зап ро по но ва но ще од не кон троль не 
за пи тан ня що до вжи ван ня нар ко ти ків, але вже не осо бис то го, а сто сов но дру зів,
то від по ві ді що до час тки дру зів у ком па нії, де опи та ні про во ди ли біль шу час ти ну
сво го ча су, по ка за ли та ке: не вжи ва ли або рід ко вжи ва ли нар ко ти ки від 62% 
дру зів шес тик лас ни ків до 76% дру зів пер шо кур сни ків ВНЗ. Як що від ня ти ці 
чис ла від 100%, то ви хо дить, що чи сель ність тих, хто ін ко ли або час то вжи ва ли 
нар ко ти ки, або сто сов но ко го опи та ні не бу ли впев не ні, що во ни ні ко ли не 
вжи ва ли або вжи ва ли нар ко ти ки рід ко (су ми всіх ва рі ан тів від по ві дей), в ком-
па ні ях, де опи та ні про во ди ли біль шу час ти ну сво го ча су, ста но ви ла 38% се ред
друзів шес тик лас ни ків, 32% – вось мик лас ни ків, 26% – де ся тик лас ни ків, 
35% – пер шо кур сни ків ПТУ і 24% – пер шо кур сни ків ВНЗ. Зви чай но, та кі роз-
ра хун ки не є ста тис тич но до ка зо ви ми, але во ни мо жуть да ва ти пев не уяв лен ня 
про мас штаб проб ле ми. 

За га лом сто сов но по ши ре нос ті шкід ли вих зви чок в ком па нії дру зів, мож на 
з пев ніс тю від зна чи ти, що з ві ком до лу че ність до тю тю ну, ал ко го лю і нар ко ти ків
зрос тає. Яв но не да ло то го ефек ту, який ма ло б да ти по си лен ня з ві ком про -
фі лак тич ної ро бо ти, як би во но ма ло міс це, ко ли чим стар ше мо ло ді лю ди, тим 
біль ше во ни зна ють і ус ві дом лю ють шкід ли вість хиб ної по ве дін ки.

На то мість у стар шій ві ко вій гру пі (15–16�річ них) спос те рі га лась пев на ди -
фе рен ці а ція за ти пом нав чаль но го зак ла ду: від по ві ді де ся тик лас ни ків сто сов но
по ши ре нос ті у влас но му ото чен ні тю тю но па лін ня, вжи ван ня ал ко го лю та нар -
ко ти ків де що від різ ня ли ся від від по ві дей їх од но літ ків – пер шо кур сни ків ПТУ і 
ВНЗ у кра щий бік. Тоб то з пев ним зрос тан ням сту пе ня сво бо ди і са мос тій нос ті,
яким поз на ча єть ся пе ре хід від уч ня до сту ден та, під ви щу єть ся й по ши рен ня 
в но во му ото чен ні тю тю но па лін ня, вжи ван ня ал ко го лю і нар ко тич них ре чо вин. 

Заз на че ні тен ден ції по ве дін ки в ото чен ні опи та них є важ ли ви ми то му, що 
са ме пов сяк ден не ко ло спіл ку ван ня мо ло дої лю ди ни (дру зі, спі вуч ні, тоб то ті, 
з ким про во дить ся час нав чан ня і доз віл ля) є най більш важ ли вим для фор му-
ван ня її жит тє вої по зи ції. Ад же прик лад дру га чи ком па нії, чию дум ку про се бе 
юнак або дів чи на ін ко ли ці нує до рож че, ніж дум ку до рос лих, мо же під штов хну ти 
до пев но го ви бо ру. А юність є тим уні каль ним пе рі о дом жит тя, ко ли ба жан ня 
бу ти са мос тій ним не від’єм но по єд ну єть ся з праг нен ням бу ти «як всі», при єд-
на ти ся до виз на че ної гру пи, «зграї», сфор мо ва ної за влас ни ми не фор маль ни ми
пра ви ла ми. 

♦ Вис нов ки

1. У за леж нос ті від ві ку опи та них і ти пу нав чаль но го зак ла ду, близь ко 
45–85% 11–16�річ них ко ли�  не будь вжи ва ли ал ко голь; 30–75% – ку ри ли; 10–25%
рес пон ден тів се ред 13–16�річ них вжи ва ли нар ко ти ки.

2. 20–25% юна ків різ но го ві ку з різ них нав чаль них зак ла дів впер ше за ку-
рю ва ли в 11 ро ків або ра ні ше. Се ред дів чат 15–20% впер ше за ку рю ва ли у 14 ро -
ків, 10–20% – у 15 ро ків.
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3. 15–35% юна ків упер ше вжи ва ли ал ко голь ні на пої в 11 ро ків або ра ні ше. 
Се ред дів чат вік де бю ту при па дав на 11 ро ків або ра ні ше у 5–25% ви пад ків, 
а 10–25% – на 14 ро ків.

4. Як що пер ші спро би вжи ван ня ал ко го лю й тю тю ну най час ті ше від бу -
ва ли ся в 11�річ но му ві ці або ра ні ше, то у 12 ро ків час тка тих, хто зро бив пер шу
спро бу, стрім ко змен шу ва лась і до 13�річ но го ві ку май же не змі ню ва лась.

5. Кіль кість кур ців обох ста тей з ві ком зрос та ла приб лиз но від 5% се ред
11–12�річ них до 50% се ред 15–16�річ них. Дів чат, які ку ри ли, у всіх ві ко вих гру пах
бу ло мен ше, ніж юна ків: різ ни ця збіль шу ва ла ся з 5% се ред 11–12�річ них до 15%
се ред 15–16�річ них.

6. Про бу ва ли ко ли�  не будь ку ри ти приб лиз но 20–85% опи та них (за леж но 
від їх ньо го ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду). Пе рей шли від спроб до звич ки 
ку ри ти 5–60%. 

7. Се ред опи та них 15–16�річ но го ві ку вжи ва ли ал ко голь ра ні ше 13�річ но го
ві ку близь ко 25%, а се ред опи та них 11–12�річ но го ві ку май же 40%. Тоб то чо ти ри
ро ки то му час тка 11–12�річ них се ред тих, хто по чав пи ти ра ні ше 13�річ но го ві ку,
бу ла мен шою приб лиз но на 15%, ніж те пер.

8. З чис ла кур ців – пер шо кур сни ків ПТУ, що ден но ку ри ли біль ше 70%, кур-
ців – пер шо кур сни ків ВНЗ – 55%, де ся тик лас ни ків – 50%, вось мик лас ни ків – 
40%, шес тик лас ни ків – 15%.

9. Щод ня та що тиж ня пи ли пи во від май же 15% шес тик лас ни ків до більш 
ніж 50% пер шо кур сни ків ПТУ; сла бо ал ко голь ні на пої з до міш кою го ріл ки – від 
май же 10% шес тик лас ни ків до 25% пер шо кур сни ків ПТУ (се ред 15–16�річ них 
дів чат ре гу ляр но вжи ва ли са ме ці на пої біль ше опи та них, ніж се ред хлоп ців).

10. Бу ли п’яни ми хо ча б раз у жит ті від 20% шес тик лас ни ків до май же 70%
пер шо кур сни ків ПТУ; пе ре бу ва ли в ста ні сп’янін ня 4–10 ра зів і час ті ше від 2% 
шес тик лас ни ків до май же 20% пер шо кур сни ків ПТУ.

11. За ос тан ні 4 ро ки що тиж не ве спо жи ван ня міц них на по їв се ред 15�річ -
них дів чат і 13�річ них юна ків зрос ло більш ніж у пів то ра ра зу; ви на се ред юна ків 
різ но го ві ку – май же в 1,5–2,5 ра зу, се ред дів чат – 1,5–4 ра зи. Чис ло тих, хто що -
тиж не во вжи вав пи во, зрос ло в 1,5–2,5 ра зу і скла ло біль ше 50% се ред 15�річ них
юна ків, тре ти ни се ред дів чат�  од но літ ків, 30% се ред 13�річ них юна ків і 15% се ред
їх ніх од но літ ків�  дів чат, 15% се ред 11�річ них юна ків і 10% се ред дів чат то го ж ві ку.

12. Для мен ших по се лень більш ха рак тер ною бу ла абс ти нен тна по ве дін ка. 
Ні ко ли не вжи ва ли спир тне до втра ти кон тро лю над со бою 66% опи та них у 
се лах про ти 53% в об лас них цен трах, про спро би тю тю но па лін ня по ві до ми ли 
59% рес пон ден тів об лас них цен трів і ли ше 40% сіль ської міс це вос ті. Вжи ва ли 
нар ко ти ки в сво є му жит ті 1–2 ра зи або час ті ше най біль ше під літ ки об лас них 
цен трів (11%), най мен ше меш кан ці сіл (3% опи та них). 

13. Що най менш 1–2 ра зи в жит ті спо жи ва ли нар ко тик біль ше 10% юна ків 
і май же 5% дів чат з чис ла шко ля рів�  вось мик лас ни ків; з чис ла де ся тик лас ни-
ків – біль ше 15% і 5% від по від но; се ред пер шо кур сни ків ПТУ – близь ко 35% і 
15% від по від но; ВНЗ – 25% і 15%. З тих, хто вжи вав нар ко ти ки, близь ко по ло-
ви ни вжи ва ли їх біль ше 1–2 ра зів; 40 і біль ше ра зів вжи ва ли нар ко ти ки 3% пер-
шо кур сни ків ПТУ, по 1% уч нів 8�х, 10�х кла сів і сту ден тів ВНЗ. 

14. Спо жи ва чів нар ко ти ків се ред хлоп ців в усіх ві ко вих гру пах і ти пах нав чаль -
них зак ла дів бу ло у 2–4 ра зи біль ше, ніж дів чат.

80



15. Най біль ше вжи ван ня нар ко ти ків ви я ви ло ся на Схо ді і в Ки є ві, най мен ше –
на За хо ді.

От же, оче вид но, що про це си по ши рен ня ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю і нар-
ко ти ків у се ре до ви щі ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді три ва ють, ос тан ні ми ро ка ми
по си лю ють ся і за хоп лю ють де да лі біль шу час ти ну під літ ків обох ста тей по чи -
на ю чи з де да лі мен шо го ві ку, що за галом ство рює не без пе ку фор му ван ня 
нез до ро во го по ко лін ня, знач на час тка яко го по тер па ти ме від хі міч них за леж нос -
тей. Ста но ви ще, що скла ло ся, пот ре бує не від клад но го спря му ван ня зу силь і 
ре сур сів на ак ти ві за цію про фі лак тич них прог рам, які ма ють бу ти не від’єм ною 
час ти ною нав чаль но�  ви хов но го про це су в усіх нав чаль них зак ла дах кра ї ни, 
охоп лен ня ці єю ро бо тою всіх уч нів/сту ден тів сис те ми ос ві ти в Ук ра ї ні. До по -
мог ти в адап та ції ві до мих у сві ті прог рам від по від но го зміс ту до спе ци фі ки 
віт чиз ня ної си ту а ції мо жуть ре ко мен да ції, на ве де ні ниж че.

♦ Ре ко мен да ції

Нав чаль ним зак ла дам пот ріб на сис тем на про фі лак ти ка ку рін ня та вжи ван ня
ал ко го лю, яку до ціль но по чи на ти з 5–6-го кла су або, по мож ли вос ті, ще ра ні ше, 
при най мні не піз ні ше 11�річ но го ві ку уч нів. Зго дом не об хід но до да ва ти про фі -
лак ти ку вжи ван ня нар ко ти ків, а за га лом усі нап ря ми ро бо ти з по пе ред жен ня 
за леж нос тей уч нів ської мо ло ді від хі міч них ре чо вин до ціль но ак тив но під три -
му ва ти про тя гом усьо го ча су нав чан ня. 

Вар то дот ри му ва ти ся в цій ро бо ті та ких під хо дів, прин ци пів і по ло жень:
– по зи тив но го під хо ду (не за бо ро на шкід ли вих зви чок і по ка ран ня за них, 

а фор му ван ня ус ві дом ле но го ви бо ру);
– пар тнер сько го під хо ду (спіль не з до рос ли ми з’ясу ван ня мо ти вів і при чин

вжи ван ня, ме ха ніз му ви ник нен ня за леж нос тей, на дан ня мо ло ді до по мо ги у 
від мо ві від шкід ли вих зви чок);

– по єд нан ня уні вер саль ної (для всіх) про фі лак ти ки з се лек тив ним (для 
груп ри зи ку) і мо ди фі ка цій ним (для тих, хто злов жи ває ал ко го лем, ку рить, вжи-
ває нар ко ти ки) втру чан ням;

– роз ві ю ван ня хиб них уяв лень сто сов но вжи ван ня тю тю ну, ал ко го лю та 
нар ко ти ків;

– під трим ки тих, хто не вжи ває тю тюн, ал ко голь, нар ко ти ки; ство рен ня 
імід жу прес тиж нос ті нев жи ван ня, ав то ри те ту пе ре мож ців спо ку си;

– ви ко рис тан ня прин ци пу «рів ний–  рів но му», за лу чен ня до ро бо ти мо ло -
діж них лі де рів та осіб, що ко рис ту ють ся ав то ри те том у мо ло ді (по лі тич них 
ді я чів, спорт сме нів, му зи кан тів, спі ва ків то що);

– дов гот ри ва лос ті та не роз рив нос ті про фі лак ти ки із за галь ним нав чаль но�
ви хов ним про це сом.

Скла до вою про фі лак ти ки до ціль но прий ня ти ви хо ван ня кри тич но го став лен ня
до рек ла ми тю тю ну та ал ко го лю, роз’яс ню ван ня її мо ти вів і ме ха ніз мів, при хо ва них
стра те гій та за мов чу ва ної ін фор ма ції, роз ві ю ван ня мі фів та хиб них уяв лень сто -
сов но вжи ван ня тю тю ну, ал ко го лю та нар ко ти ків у мо ло діж но му се ре до ви щі.
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Що до ан ти ал ко голь ної про фі лак ти ки вар то ак цен ту ва ти ува гу різ них ві ко вих
груп на:

– аль тер на тив ній що до рек ла ми ін фор ма ції сто сов но справ жніх влас ти вос-
тей пи ва як ал ко го лю (так са мо і сла бо ал ко голь них та ін ших на по їв, що міс тять
спирт, ти пу ром�  ко ла, джин�  то нік, Lon ger, Shа ke, Burn, фір мо вих сла бо ал ко-
голь них кок тей лів, са мо роб ної су мі ші со ків з ал ко голь ни ми на по я ми то що), яко му
влас ти ві всі не га тив ні нас лід ки вжи ван ня більш міц них на по їв, у то му чис лі зви-
кан ня, приш вид ше не фор му ван ня за леж нос ті в мо ло до му ві ці і сто сов но жі но чо го
ор га ніз му, руй ну ван ня фі зич но го, пси хіч но го, со ці аль но го і ду хов но го здо ров’я,
пе ре да ча за леж нос ті в спа док ді тям;

– не без печ них до зах ал ко го лю, під си ле ній дії вжи ван ня пи ва та до дат ко вих
пор цій спир тно го у виг ля ді сла бо ал ко голь них на по їв, ін ди ві ду аль них особ ли -
вос тях ре ак ції ор га ніз му на ал ко голь, не без пе ці ста нів сп’янін ня, йо го со ці аль них
нас лід ках і ри зи ках для здо ров’я; не без печ ній час то ті вжи ван ня ал ко го лю, 
зок ре ма, що тиж не во му ре жи мі (не ка жу чи вже про що ден ний) йо го спо жи -
ван ня, що швид ко ве де до фор му ван ня за леж нос ті, пе ре ду сім у мо ло до му ві ці 
і прис ко ре ни ми тем па ми сто сов но жі но чо го ор га ніз му;

– ак цен ту ван ні важ ли вос ті здо ро во го спо со бу жит тя та ут ри ман ня від шкід-
ли вих зви чок для на бут тя при ваб ли вої зов ніш нос ті, доб рої фі зич ної фор ми, 
гар но го са мо по чут тя, впев не нос ті у со бі в се ре до ви щі од но літ ків. 

До ціль но як най шир ше ви ко рис то ву ва ти ме то ди ки нав чан ня здо ро во му 
спо со бу жит тя на за са дах роз вит ку на ви чок [5]. Що сто су єть ся кон крет но тю тю ну, 
ал ко го лю та ін ших нар ко тич них ре чо вин, то тут важ ли вим і не об хід ним є ово ло-
дін ня та ки ми жит тє ви ми на вич ка ми, як на вич ки спіл ку ван ня (умі ти по ін фор му ва ти
ін ших про не га тив ні со ці аль ні нас лід ки вжи ван ня шкід ли вих ре чо вин та йо го 
впли ви на здо ров’я, при чи ни влас но го ут ри ман ня; зап ро по ну ва ти нев жи ван ня 
у сво їй при сут нос ті), ем па тії (вис лу хо ву ва ти і ви яв ля ти ро зу мін ня при чин, що 
спо ну ка ли спів роз мов ни ка до вжи ван ня, пе ре кон ли во зап ро по но ву ва ти ці ка ві 
аль тер на ти ви), від сто ю ван ня ін те ре сів (здо бу ва ти під трим ку ад мі ніс тра то рів 
що до зап ро вад жен ня по лі ти ки шко ли, віль ної від тю тю ну, гро мад ських місць, 
де не ку рять, не вжи ва ють ал ко го лю то що), ве ден ня пе ре го во рів/від мо ви 
(опи ра ти ся про по зи ці ям вжи ван ня, не втра ча ю чи дру зів і гід нос ті), мі жо со бис -
тіс но го спіл ку ван ня (під три му ва ти тих, хто на ма га єть ся від мо ви тись від шкід-
ли вих зви чок, вис лов лю ва ти не тер пи мість що до них у колі дру зів у конс трук тив но�
по зи тив ний, не об раз ли вий спо сіб), прий нят тя рі шень (зна хо ди ти на дій ну 
ін фор ма цію що до нас лід ків вжи ван ня тю тю ну, ал ко го лю, ін ших нар ко тич них 
ре чо вин, оці ню ва ти ці нас лід ки по рів ня но з при чи на ми, яки ми, заз ви чай, по -
яс ню ють вжи ван ня, виз на ча ти і по яс ню ва ти ін шим при чи ни влас но го ут ри ман ня,
про по ну ва ти аль тер на тив ні дії; умі ти прий ма ти влас ні рі шен ня що до ут ри ман ня 
і зна хо ди ти цьо му під трим ку ін ших), кри тич но го мис лен ня (ана лі зу ва ти рек ла му
тю тю ну й ал ко го лю, роз’яс ню ва ти її ме ха нізм пси хо ло гіч но го тис ку, фор му-
лю ва ти конт рпро по зи ції вит ра чан ню гро шів на шкід ли ву про дук цію, оці ню ва ти
зв’язок вжи ван ня шкід ли вих ре чо вин з до сяг нен ням доб ро бу ту, за мож нос ті, 
жит тє во го ус пі ху, на лаш то ву ва ти ся на по шук здо ро вої аль тер на ти ви), уп рав лін ня
стре сом (умі ти ана лі зу ва ти при чи ни стре су; змен шу ва ти дію стре су ці лес пря -
мо ва ни ми ді я ми – фі зич ною ак тив ніс тю, ау тот ре нін гом, спіл ку ван ням з ти ми, 
хто мо же під три ма ти й по ліп ши ти са мо по чут тя).

82



4.4. СТА ТЕ ВА  ПО ВЕ ДІН КА

Ана ліз да них цьо го під роз ді лу охоп лює сексуальний дос від опи та них, вік 
по чат ку ста те вих сто сун ків, прак ти ку ви ко рис тан ня кон тра цеп ти вів, ста те ву 
по ве дін ку в се ре до ви щі од но літ ків, вжи ван ня ал ко го лю та/або нар ко ти ків при 
ста те во му ак ті, що в су куп нос ті доз во ляє уя ви ти ха рак тер впли ву по ве дін ко вої
скла до вої на ста те ве здо ров’я ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді. 

♦ От ри ма ні ре зуль та ти

На яв ний дос від ста те вих сто сун ків. Ще 2–3 де ся ти літ тя то му пе ре важ на 
біль шість ук ра їн ських юна ків і дів чат, які за кін чу ва ли се ред ню шко лу, ли ше чу ли 
про ста те ві сто сун ки се ред од но літ ків, а про осо бис ту прак ти ку май же не йшло ся.
Ни ні си ту а ція змі ни ла ся: у 2006 р. у се ред ньо му 21% де ся тик лас ни ків (31% – 
хлоп ців; 13% – дів чат), 32% пер шо кур сни ків ВНЗ (43% – хлоп ців; 20% – дів чат) 
і 44% пер шо кур сни ків ПТНЗ (52% – хлоп ців; 36% – дів чат) ма ли влас ний дос від
ста те во го жит тя (рис. 4.4.1). Та кий дос від ма ли і 12% вось мик лас ни ків (20% –
хлоп ці; 3% – дів ча та).

Рис. 4.4.1. Роз по діл уч нів ської мо ло ді ві ком 13–14 та 15–16 ро ків, 
яка по ві до ми ла, що ма ла ста те ві сто сун ки, 
за стат тю та ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Спос те рі га лась від мін ність за леж но від ти пу по се лен ня: чим во но мен ше 
за роз мі ром, тим мен ше бу ло там опи та них, які ма ли дос від ста те во го жит тя. 
Те са ме сто су ва ло ся обіз на нос ті рес пон ден тів про на яв ність час тих ста те вих 
сто сун ків у се ре до ви щі сво їх дру зів – най біль ше про це по ві до ми ли меш кан ці 
об лас них цен трів – 31%, най мен ше – жи те лі се ла – 19% (рис. 4.4.2). 
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Рис. 4.4.2. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за ти пом по се лен ня 
що до влас но го дос ві ду ста те вих сто сун ків та обіз на нос ті 

про їх час ту на яв ність у ком па нії дру зів, %

У ре гі о наль но му ас пек ті не га тив не «лі дерс тво» що до по ши ре нос ті ран ніх 
ста те вих сто сун ків на ле жить Схо ду, де 19% рес пон ден тів ма ли від по від ний 
дос від; най мен ше та ких бу ло на За хо ді – 10%. Сто сов но по ве дін ки дру зів із 
сво го близь ко го ото чен ня, то най біль ше ма ли ста те ві сто сун ки дру зі опи та них 
Ки є ва (16%), най мен ше – 7% – За хо ду (рис. 4.4.3).

Рис. 4.4.3. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за ре гі о ном що до влас но го дос ві ду
ста те вих сто сун ків та обіз на нос ті про їх час ту на яв ність у ком па нії дру зів, %

Вік по чат ку ста те вих сто сун ків. З чис ла тих, хто по ві до мив про на яв ність 
сексуально го дос ві ду, біль шість де ся тик лас ни ків ра ні ше, ніж  біль шість опи та них 
сту ден тів, по чи на ли ста те ве жит тя. Так, 40% юна ків і 50% дів чат се ред сту ден тів
ВНЗ; 32% юна ків і 42% дів чат се ред пер шо кур сни ків ПТНЗ наз ва ли ві ком по чат ку
сво го ста те во го жит тя 15 ро ків. А «де бют» ста те вих кон так тів се ред де ся тик лас-
ни ків при па дав на 14�річ ний вік для 33% хлоп ців і 43% дів чат (табл. 4.4.1). 

31

17

24

16

24

14

19

9

30

0

%

15

МістоОбласний
центр

Селище міського
типу

Село

Зазначили про часті

статеві стосунки в

компанії друзів

Мали власний досвід

статевих стосунків          

Захід Центр Північ Схід Південь АР Крим м. Київ

20

0

%

10
10

7

15

10

14

9

19

10

12

8

11
10

17
16

Мали власний досвід

статевих стосунків

Зазначили про часті

статеві стосунки в

компанії друзів           



Таб ли ця 4.4.1

Вік по чат ку ста те вих сто сун ків се ред 15–16Tріч них під літ ків, 
які по ві до ми ли про їх на яв ність, %

За га лом у ві ці 11–14 ро ків по чи на ли ста те ве жит тя близь ко двох тре тин де ся -
тик лас ни ків (як дів чат, так і хлоп ців), а се ред пер шо кур сни ків ли ше мен ше чвер ті
дів чат і по ло ви ни юна ків.

Ви ко рис тан ня кон тра цеп ти вів. Се ред тих, хто мав ста те ві сто сун ки, нех ту -
ва ли за со ба ми кон тра цеп ції тре ти на дів чат�  вось мик лас ниць, май же чверть 
де ся тик лас ниць, шос та час ти на пер шо кур сниць ПТНЗ, де ся та час ти на пер шо-
кур сниць ВНЗ. Юна ки ста ви ли ся до ста те вих кон так тів більш від по ві даль но: не 
ко рис ту ва лись за со ба ми кон тра цеп ції мен ше чвер ті вось мик лас ни ків, де ся тої 
час ти ни де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків ВНЗ, близь ко 8% пер шо кур сни ків 
ПТНЗ (табл. 4.4.2).

Таб ли ця 4.4.2

Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до ви ко рис тан ня за со бів кон тра цеп ції, 
за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %
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Характеристики
опитаних

8 клас 10 клас І курс ПТУ І курс ВНЗ

хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата

Мали статеві
стосунки 21 3 32 13 53 36 44 20

У тому числі,
– користувалися
контрацептивами

16 2 29 10 49 30 40 18

– не користува лися
контрацептивами 5 1 3 3 4 6 4 2

Вік
10 клас І курс ПТУ І курс ВНЗ

хлопці дівчата хлопці дівчата хлопці дівчата

11 років або раніше 3 – 2 3 7 3

12 років 9 7 8 – 5 3

13 років 21 14 15 3 7 2

14 років 33 43 23 16 23 15

15 років 21 29 32 42 43 50

16 років 9 7 19 36 13 25

Немає відповіді 4 – 1 – 2 2



З чис ла за со бів кон тра цеп ції най час ті ше ви ко рис то ву вав ся пре зер ва тив – 
у стар шій ві ко вій гру пі (15–16 ро ків) 80–81% опи та них з чис ла тих, хто по ві -
до мив про на яв ність ста те вих сто сун ків, оби ра ли са ме цей за по біж ний за сіб 
під час ос тан ньо го ста те во го кон так ту. 10–14% опи та них прак ти ку ва ли пе ре ри-
ван ня ста те во го ак ту, 4–8% – ораль ні кон тра цеп ти ви. Ви ко рис то ву ва ли ся й 
ін ші за со би кон тра цеп ції, які су мар но ста но ви ли близь ко 8–20% (су ма всіх пе -
ре ви щує 100%, то му що де я кі рес пон ден ти ви ко рис то ву ва ли ком бі на ції про ти-
зап лід них за со бів). 

У се ред ньо му, пи то ма ва га ко рис ту ван ня пре зер ва ти вом при ос тан ньо му 
ста те во му ак ті се ред уч нів ської мо ло ді Ук ра ї ни у 2006 р. від по ві да ла та кій се-
ред під літ ків кра їн Єв ро пи та Пів ніч ної Аме ри ки, охоп ле них про ек том HBSC у 
2002 р. (рис. 4.4.4).

Рис. 4.4.4. Пи то ма ва га ко рис ту ван ня пре зер ва ти вом під час 
ос тан ньо го ста те во го ак ту се ред юна ків і дів чат з чис ла уч нів ської мо ло ді 

ві ком 15–16 ро ків, що ма ла ста те ві кон так ти (се ред ні да ні за 2006 р. 
по Ук ра ї ні та за 2002 р. по 36 єв ро пей ських кра ї нах, США та Ка на ді)

Спос те рі га ли ся від мін нос ті що до ко рис ту ван ня пре зер ва ти вом у різ них 
ста те во�  ві ко вих гру пах ук ра їн ської мо ло ді. Так, з чис ла юна ків прак ти ку ва ли 
ста те ві кон так ти без пре зер ва ти ва під час ос тан ньо го ста те во го ак ту приб лиз но
шос та час ти на де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків та май же чверть вось ми-
к лас ни ків. Се ред дів чат від по від но го ві ку ця час тка бу ла знач но біль шою – близь ко
тре ти ни пер шо кур сниць і вось мик лас ниць, май же чверть де ся тик лас ниць, які 
ма ють дос від ста те во го жит тя, не ко рис ту ва ли ся пре зер ва ти вом під час ос тан -
ньо го ста те во го ак ту (рис. 4.4.5).

Ста те ва по ве дін ка в се ре до ви щі дру зів*  од но літ ків. 26–38% юна ків і 
33–45% дів чат (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду) заз на чи ли, що не 
зна ють, чи ма ють біль шість дру зів у їх ній ком па нії ста те ві сто сун ки. Заз на чи ли, 
що та ке трап ля єть ся рід ко або не трап ля єть ся вза га лі 14–31% юна ків і 16–39% 
дів чат. Про те, що біль шість чле нів їх ньої ком па нії прак ти ку ють ста те ві кон так ти 
ін ко ли, заз на чи ли 13–33% юна ків і 9–25% дів чат, що прак ти ку ють ста те ві кон так ти
час то, – 9–18% юна ків і 4–17% дів чат. У всіх ста те во�  ві ко вих гру пах і ти пах нав -
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чаль них зак ла дів юна ки бу ли знач но кра ще дів чат обіз на ні про на яв ність ста -
те вих кон так тів се ред біль шос ті дру зів їх ньої ком па нії (рис. 4.4.6).

Рис. 4.4.5. Пи то ма ва га се ред усіх опи та них в кож ній ста те воT  ві ко вій гру пі
кож но го ти пу нав чаль но го зак ла ду що до ви ко рис тан ня пре зер ва ти ва 

під час ос тан ньо го ста те во го ак ту, %

Рис. 4.4.6. Роз по діл уч нів ської мо ло ді що до знан ня про ста те ві кон так ти 
(ін ко ли і час то ра зом) біль шос ті дру зів у їх ній ком па нії, 

за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %
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Вжи ван ня ал ко го лю та/або нар ко ти ків при ста те во му ак ті бу ло ха рак тер не 
для знач ної час ти ни опи та них (рис. 4.4.7). 

Рис. 4.4.7. Пи то ма ва га тих, хто вжи вав ал ко голь та/або нар ко ти ки 
під час ос тан ньо го ста те во го ак ту се ред опи та них, 

які ма ли дос від ста те вих сто сун ків, 
за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Хлоп ці усіх ві ко вих груп і ти пів нав чаль них зак ла дів прак ти ку ва ли ста те ві 
кон так ти «під кай фом» знач но час ті ше, ніж дів ча та. Як що се ред дів чат так 
по во ди ли ся від 3% вось мик лас ниць до 36% пер шо кур сниць ПТУ, то се ред 
юна ків від по від ні по каз ни ки ста но ви ли 20% (вось мик лас ни ки) і 53% (пер -
шо кур сни ки ПТУ). При цьо му се ред хлоп ців�  пер шо кур сни ків ПТУ чи сель ність 
тих, хто мав ста те ві сто сун ки у ста ні ал ко голь но го та/або нар ко тич но го сп’янін ня,
на віть пе ре ви щу ва ла кіль кість тих, хто ро бив це «на тве ре зу го ло ву». 

♦ Об го во рен ня

Ран ній по ча ток ста те во го жит тя знач ною час ти ною уч нів ської мо ло ді 
Ук ра ї ни став не за пе реч ним фак том – про це яск ра во свід чить те, що в се ред -
ньо му біль ше чвер ті опи та них уч нів 8�х і 10�х кла сів, пер шо кур сни ків ПТУ і ВНЗ 
по ві до ми ли про на яв ність дос ві ду ста те вих кон так тів. До то го ж, про цес «омо лод -
жен ня» ві ку по чат ку ста те во го жит тя три ває – про це свід чить те, що шко ля рі 
2006 р. по чи на ли ста те ве жит тя ра ні ше сту ден тів 2006 р., тоб то ще 2–3 ро ки 
то му ни ніш ні сту ден ти не ма ли від по від но го дос ві ду, ко ли бу ли шко ля ра ми. 
При чи ни цьо го оче вид ні: як об’єк тив ні, пов’яза ні з ак се ле ра ці єю, так і суб’єк-
тив ні, пов’яза ні з со ці аль но�  е ко но міч ною тран сфор ма ці єю сус пільс тва. Ос тан ні,
на на шу дум ку, більш впли во ві ші, то му що більш ран нє фі зич не і фі зі о ло гіч не 
доз рі ван ня мо ло ді, ніж це спос те рі га ло ся до се ре ди ни ХХ ст., ни ні від бу ва-
єть ся у нес при ят ли во му для фор му ван ня від по ві даль но го став лен ня до ста те вих
сто сун ків со ці аль но�  куль тур но му се ре до ви щі. 

Зок ре ма, ран ня ста те ва зрі лість, «гор мо наль ні бу рі», при род но де тер мі но ва ні
цим но ві ба жан ня і праг нен ня мо ло дої лю ди ни не зус трі ча ють тих куль тур них 
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об ме жень, які бу ли тра ди цій но при та ман ні ук ра їн сько му сус пільс тву в ми ну лі 
ча си. Нав па ки, ни ні во ни по туж но сти му лю ють ся і про во ку ють ся до ре а лі за ції 
в ді ях усім су час ним ук ла дом сус піль но го жит тя. Але по ши ре на ни ні в куль тур -
но му се ре до ви щі де монс тра ція сек су аль них за до во лень, без печ на для до рос лих,
є не без печ ною для мо ло ді, то му що не мо же сприй ма ти ся нею кри тич но че рез 
со ці аль ну, мо раль ну, пси хіч ну нез рі лість цьо го ві ку. Мо ло да лю ди на не пе ред -
ба чає нас лід ків сво їх дій і не від чу ває від по ві даль нос ті за влас ну по ве дін ку, 
час то не ус ві дом лю ю чи мож ли ву шко ду для се бе та сво го дру га/под ру ги. При 
цьо му, в Ук ра ї ні гос тро ти проб ле мі до да ли тран сфор ма цій ні про це си ос тан ніх 
двох де ся ти літь, ко ли по ряд з від кри тіс тю та де мок ра ти за ці єю сус пільс тва ста ли
«віль ні ши ми» мо раль ні нор ми й тра ди ції між ста те во го спіл ку ван ня, нез рів нян но
зрос ла дос туп ність дже рел еро тич ної та від вер то пор ног ра фіч ної про дук ції, 
су час ні ін фор ма цій ні тех но ло гії спрос ти ли про це ду ри зна йомств, бур хли во 
«роз квіт ла» сек с�ін дус трія. Пе ре жив ши цей не га тив ра ні ше нас, роз ви ну ті за хід ні
кра ї ни по чи на ють по вер та тись до за галь но люд ських іде а лів та стан дар тів по ве -
дін ки, ут вер джу ю чи ре лі гій ні й сі мей ні цін нос ті, про па гу ю чи доб ро віль не ста те ве
ут ри ман ня до шлю бу то що. На то мість в Ук ра ї ні в си лу ві до мих іс то рич них 
при чин «сек су аль на ре во лю ція» спіз ни ла ся і за раз «ви рує» на пов ну си лу. 

Не спри яє ус ві дом ле ним об ме жен ням ста те вої ак тив нос ті мо ло ді й тра -
ди цій на ген дер на не рів ність, ко ли дів чи на в ста те вих сто сун ках час ті ше не бе ре 
на се бе про від ної ро лі, а слі дує іні ці а ти ві юна ка. Мож ли во са ме то му в усіх 
ві ко вих гру пах опи та них, сто сов но ста те вих від но син більш «дос від че ни ми» 
ви я ви лись юна ки, при чо му їх пе ре ва жан ня бу ло тим більш іс тот ним, чим мен-
шим був вік рес пон ден тів. Нез ва жа ю чи на те, що фі зич но ста те ве доз рі ван ня 
дів чат від бу ва єть ся ра ні ше, хлоп ці заз ви чай пер ши ми по чи на ли ста те ве жит тя. 
Їх час тка се ред опи та них, які ма ли сек су аль ні сто сун ки, ви я ви лась від по від но 
на 16–23% (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду) біль шою, ніж дів чат. 
Як що на віть вра ху ва ти, що дех то з під літ ків ви да вав ба жа не за ре аль не, це є 
до сить сер йоз ним фак том на ко ристь ці лес пря мо ва ної про фі лак тич ної ро бо ти 
са ме з хлоп ця ми.

Хо ча аб со лют на біль шість опи та них у си лу юно го ві ку та уч нів сько го ста ту су
най ближ чим ча сом не пла нує на род жу ва ти ді тей, да ле ко не всі, хто по ві до мив 
про на яв ність ста те вих сто сун ків, ко рис ту ва ли ся будь�  я ки ми за со ба ми за по -
бі ган ня ва гіт нос ті. Па ра док саль но, але дів ча та, яким не ба жа на ва гіт ність заг ро жує
біль ши ми проб ле ма ми, ніж їх нім пар тне рам, бу ли менш обе реж ни ми і час ті ше
прак ти ку ва ли не за хи ще ні ста те ві кон так ти. На то мість юна ки ви я ви ли ся більш 
від по ві даль ни ми що до не ба жа но го бать ківс тва (хо ча з ві ком від по ві даль ність 
дів чат зрос та ла). 

Є по зи тив ним, що біль ша час ти на тих, хто має ста те ві сто сун ки, прак ти -
ку ва ли ви ко рис тан ня пре зер ва ти ва, що од но час но дає мож ли вість розв’яза ти
проб ле му кон тра цеп ції та за без пе чує про фі лак ти ку ін фек цій, які пе ре да ють ся 
ста те вим шля хом, у то му чис лі ВІЛ�  ін фек ції. Са ме пре зер ва тив є не до ро гим, 
а от же дос туп ним за со бом за хис ту, який прак тич но не має про ти по ка зань до 
зас то су ван ня, за хи щає обох пар тне рів, не пот ре бує звер нен ня до ме дич но го 
пра ців ни ка. Ра зом з тим, не га тив ним є те, що дру гим за по пу ляр ніс тю се ред 
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уч нів ської мо ло ді ви я вив ся ме тод кон тра цеп ції з до сить не ви со кою на дій ніс тю –
пе ре ри ван ня ста те во го ак ту (10–14%), який до то го ж не за хи щає від ри зи ку 
ін фі ку ван ня. 

Прос те жу єть ся пев на ло гі ка в то му, що ті, хто мав біль ше ста те вої прак -
ти ки, біль ше ко рис ту ва ли ся за хис ни ми за со ба ми. Нап рик лад, пер шо кур сни ки
ПТУ, з од но го бо ку, ма ли біль ше ста те вих сто сун ків, ніж де ся тик лас ни ки та 
пер шо кур сни ки ВНЗ, з ін шо го – біль ше ви ко рис то ву ва ли за хис ні за со би і бу ли 
кра ще обіз на ні сто сов но їх зас то су ван ня (час ті ше вжи ва ли ви со ко е фек тив ні
ораль ні кон тра цеп ти ви та ви ко рис то ву ва ли ком бі на ції про ти зап лід них за со бів, 
що по си лює їх за хис ну дію).

Ос кіль ки біль ше по ло ви ни пер шо кур сни ків ПТУ і двох тре тин їх ніх од но-
літ ків з ВНЗ ще не ма ли осо бис тої прак ти ки ста те вих кон так тів, то по ін фор мо ва -
ність про те, що біль шість чле нів їх ньої ком па нії прак ти ку ють це хо ча б ін ко ли або
час то, здат на під штов хну ти пев ну час ти ну сту дент ства до приш вид шен ня по чат ку
ста те во го жит тя. Ад же праг нен ня «бу ти як всі», справ ля ти вра жен ня до рос лої, 
дос від че ної лю ди ни, ви бо рю ва ти в ото чен ні ав то ри тет та імідж су час ної віль ної
осо бис тос ті до сить по ши ре ні се ред уч нів ської мо ло ді. От же цей пси хо ло гіч ний 
фе но мен вар то вра хо ву ва ти при ор га ні за ції за нять з уч нів ською мо лод дю з 
про фі лак ти ки не без печ ної ста те вої по ве дін ки.

Хлоп ці в усіх ві ко вих гру пах і ти пах нав чаль них зак ла дів бу ли знач но більш
обіз на ні сто сов но на яв нос ті у біль шос ті дру зів з їх ньої ком па нії ста те вих сто -
сун ків, ніж дів ча та. Це важ ли во, то му що в Ук ра ї ні тра ди цій но са ме юна кам, 
а не дів ча там на ле жить лі дерс тво в ор га ні за ції доз віл ля, во ни мо жуть від би ра ти
зап ро ше них у ком па нію від по від но до на яв ної ін фор ма ції що до став лен ня до 
сек су, іні ці ю ва ти «за гос трен ня при єм них від чут тів» від від по чин ку за до по мо гою
вжи ван ня ал ко го лю та різ них пси хот роп них ре чо вин. Пот ріб но заз на чи ти, що 
се ред тих пер шо кур сни ків ПТУ, хто має дос від ста те во го жит тя, біль ше тре ти ни
дів чат і по ло ви ни хлоп ців прак ти ку ва ли ста те ві кон так ти в нет ве ре зо му ста ні, 
а ча сом – і під нар ко тич ним «кай фом». При род но, сп’янін ня іс тот но зни жує 
за хис ний по ріг від чут тя не без пе ки, що час то ве де до ста те во го ак ту всу -
пе реч ба жан ню пар тне ра, нех ту ван ня за хис ни ми за со ба ми, ін ших не га тив них 
нас лід ків.

З ре зуль та тів дос лід жен ня оче вид но, що ак ту аль ність ви хо ван ня куль ту ри
ста те вих сто сун ків для ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді на бу ла ни ні над зви чай ної 
ва ги, а нав чаль ні зак ла ди – шко ли, ПТУ, ВНЗ – яв ля ють со бою як раз те се ре -
до ви ще, де юні жи те лі кра ї ни про во дять най біль ше сво го ча су, спіл ку ють ся з 
од но літ ка ми про ти леж ної ста ті. І са ме в цьо му се ре до ви щі най час ті ше ви ни-
ка ють сти му ли пер шо го сек су аль но го дос ві ду, але, од но час но, тут най більш 
зруч но ор га ні зо ву ва ти про фі лак тич но�  ви хов ну ро бо ту що до по ши рен ня ос нов 
ста те вої куль ту ри, за по бі ган ня не га тив ним нас лід кам ран ньо го по чат ку ста те во го
жит тя. 

♦ Вис нов ки

1. У ві ці 15–16 ро ків ма ли дос від ста те во го жит тя біль ше 20% ук ра їн ських 
де ся тик лас ни ків, 30% пер шо кур сни ків ВНЗ, май же 45% пер шо кур сни ків ПТУ. 
Біль ше 10% вось мик лас ни ків ві ком 13–14 ро ків та кож ма ли ста те ві кон так ти.
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2. 25% 13–14�річ них і 20% 15–16�річ них опи та них з чис ла тих, хто мав 
дос від ста те вих сто сун ків, під час ос тан ньо го ста те во го кон так ту не ко рис ту-
ва ли ся пре зер ва ти вом.

3. «Мо лод шає» вік по чат ку ста те во го жит тя – про тя гом ос тан ніх ро ків для
біль шос ті опи та них, які йо го ве ли, цей вік зни зив ся з 15 до 14 ро ків.

4. Юна ків з влас ним дос ві дом ста те во го жит тя біль ше, ніж їх ніх ро весниць�
дів чат: се ред хлоп ців�  вось мик лас ни ків 20%, а се ред дів чат – 3%; де ся тик лас-
ни ків від по від но 31% і 13%; пер шо кур сни ків ВНЗ – 43% і 20%; ПТУ – 52% і 36%.

5. Під час ос тан ньо го ста те во го кон так ту не ко рис ту ва ли ся пре зер ва ти вом
се ред юна ків, які ма ють дос від ста те во го жит тя: біль ше тре ти ни вось мик лас -
ни ків, 20% де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків ВНЗ, 15% пер шо кур сни ків ПТУ. 
Се ред дів чат від по від но тре ти на де ся тик лас ниць, біль ше 40% пер шо кур сниць
ВНЗ, по ло ви на вось мик лас ниць і пер шо кур сниць ПТУ.

6. Се ред тих, хто мав ста те ві сто сун ки, май же кож ний тре тій під час ос тан -
ньо го ста те во го ак ту вжи вав ал ко голь ні на пої або нар ко ти ки.

От же, по каз ни ки ві ку по чат ку і по ши ре нос ті ста те вої прак ти ки, її особ ли -
вос тей що до ко рис ту ван ня за хис ни ми за со ба ми і вжи ван ня ал ко го лю та/або 
нар ко ти ків під час ста те вих кон так тів свід чать про не без печ ну си ту а цію що до 
збе ре жен ня реп ро дук тив но го здо ров’я ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді. Крім то го,
особ ли ва не без пе ка пов’яза на з ви со кою імо вір ніс тю по ши рен ня в мо ло діж -
но му се ре до ви щі ін фек цій, що пе ре да ють ся ста те вим шля хом, і гос тро ти цій
проб ле мі до дає ще й епі де міч на си ту а ція сто сов но ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні (по ін фор-
мо ва нос ті мо ло ді з ці єї те ма ти ки ок ре мо прис вя че ний роз діл 5 цьо го зві ту). 
Оче вид но, пот ріб на знач на ін фор ма цій но� прос віт ниць ка і нав чаль но�  ви хов на 
ро бо та з під ви щен ня без пе ки ста те вих сто сун ків від по від но до не об хід нос ті 
ре а лі за ції в нав чаль них зак ла дах ідей і прин ци пів здо ро во го спо со бу жит тя. 

♦ Ре ко мен да ції

По ши ре ність прак ти ки ран ньо го ста те во го жит тя в се ре до ви щі уч нів ської 
мо ло ді Ук ра ї ни в си лу при род но го в цьо му ві ці бра ку со ці аль ної зрі лос ті і жит -
тє во го дос ві ду зу мов лює пот ре бу в ці лес пря мо ва ній нав чаль но�  ви хов ній ро бо ті,
ме тою якої має бу ти фор му ван ня куль ту ри ста те вих сто сун ків, без печ ної ста те вої
по ве дін ки, за по бі ган ня не ба жа ній ва гіт нос ті та зах во рю ван ням на ін фек ції, що 
пе ре да ють ся ста те вим шля хом. При ор га ні за ції та кої ро бо ти в нав чаль но му 
зак ла ді вар то звер та ти особ ли ву ува гу на та кі по ло жен ня:

– пер шо чер го вої і най більш нас ту паль ної про фі лак тич ної ро бо ти пот ре -
бу ють та кі ці льо ві ау ди то рії: сту ден ти ПТНЗ (по рів ня но з шко ля ра ми і сту -
ден та ми ВНЗ); юна ки (по рів ня но з дів ча та ми від по від но го ві ку); шко ля рі у ві ці, 
що пе ре дує пе ре хо ду до 8�го кла су (близь ко 13–14 ро ків);

– особ ли во го під хо ду ви ма гає не без печ на для ото чен ня по ве дін ка час ти ни
уч нів ської мо ло ді (20–25% тих, хто мав ста те ві кон так ти), яка під час ста те вих ак -
тів не ко рис ту єть ся пре зер ва ти вом. Па ра лель но із за хо да ми, сфо ку со ва ни ми на
цю гру пу, до ціль но спря мо ву ва ти втру чан ня на най ближ че ото чен ня, ак центу ва ти
не без пе ку близь ких сто сун ків з ти ми, хто прак ти кує не за хи ще ні ста те ві кон так ти;

– пот ре бує спе ці аль них зу силь фор му ван ня ус ві дом лен ня дів ча та ми і юна -
ка ми не об хід нос ті ви ко рис тан ня пре зер ва ти ва як для за по бі ган ня не ба жа ній 
ва гіт нос ті, так і для за по бі ган ня зах во рю ван ням. До ціль но зап ро вад жу ва ти 
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прак тич ні за нят тя (ок ре мо для дів чат і юна ків) з при щеп лен ня на ви чок ко ри-
с ту ван ня цим за со бом;

– не об хід на до хід ли ва і пе ре кон ли ва ін фор ма ція що до всіх ме то дів кон тра -
цеп ції та за хис ту з по рів няль ним ана лі зом вад і пе ре ваг кож но го; аль тер на тив-
них форм сек су аль ної ак тив нос ті; не без пе ки знач ної кіль кос ті пар тне рів та 
ста те вих сто сун ків у ста ні сп’янін ня;

– іде о ло гію про фі лак ти ки вар то ґрун ту ва ти на ви хо ван ні та ких жит тє вих 
цін нос тей, як фор му ван ня стій кої по зи ції сто сов но вик люч но влас но го ви бо ру 
ча су по чат ку ста те во го жит тя; го тов нос ті до шлю бу з ро зу мін ням зна чи мос ті 
ста те вої куль ту ри для гар мо ній но го под руж ньо го жит тя; спіл ку ван ня дів чат і 
хлоп ців як рів ноп рав них пар тне рів, кот рі ус ві дом лю ють від по ві даль ність за здо -
ров’я од не од но го й май бут ніх ді тей.

У прак ти ці про фі лак тич ної ро бо ти з ви хо ван ня куль ту ри і без пе ки ста те вих
сто сун ків, збе ре жен ня реп ро дук тив но го здо ров’я, за хис ту від ВІЛ/СНІД та 
ін ших ін фек цій до ціль но як най шир ше ви ко рис то ву ва ти ме то ди ки нав чан ня на 
за са дах роз вит ку жит тє вих на ви чок [5], зок ре ма:

– з гру пи ко му ні ка цій них та мі жо со бис тіс но го спіл ку ван ня: вер баль не і 
не вер баль не спіл ку ван ня, ве ден ня пе ре го во рів, від мо ви, від сто ю ван ня ін те ре сів
(умін ня пе ре кон ли во об го во рю ва ти проб ле ми ста те вих кон так тів, їх ри зи ко -
ва нос ті, не ба жан ня в них всту па ти, умін ня від мо ви тись від ста те во го ак ту, 
ар гу мен ту ва ти до ціль ність ста те во го ут ри ман ня чи не об хід ність ви ко рис тан ня
пре зер ва ти ва); 

– з гру пи на ви чок прий нят тя рі шень та кри тич но го мис лен ня: на вич ки зби-
ран ня, ана лі зу ін фор ма ції, оці ню ван ня мож ли вих нас лід ків дій (умі ти зна хо ди ти 
на дій ні дже ре ла ін фор ма ції з ана то мії та фі зі о ло гії лю ди ни, ста те вої зрі лос ті, 
за чат тя й ва гіт нос ті, кон тра цеп ції; ана лі зу ва ти по тен цій ні нас лід ки ста те вих 
сто сун ків, кри тич но оці ню ва ти мі фи і по мил ко ві твер джен ня що до ВІЛ/СНІД, 
кон тра цеп ти вів, ген дер них ро лей, по ши рю ва них че рез ЗМІ взір ців бу до ви ті ла,
ста те вої по ве дін ки); 

– з гру пи на ви чок розв’язан ня проб лем та са мо ор га ні за ції: на вич ки під си-
лен ня впев не нос ті у со бі та здат нос ті кон тро лю ва ти си ту а ції, бра ти на се бе 
від по ві даль ність, щоб змі ни ти си ту а цію, ді я ти інак ше; уп рав лін ня по чут тя ми і 
стре сом (умі ти зна хо ди ти пос лу ги з пи тань ста те во го і реп ро дук тив но го здо ров’я,
зок ре ма з кон тра цеп ції, ко рис ту ван ня пре зер ва ти вом, за по бі ган ня ВІЛ, не ба -
жа ній ва гіт нос ті; умі ти про тис то я ти сек су аль но му на сильс тву, екс плу а та ції і 
дис кри мі на ції; бу ти здат ним від сто ю ва ти влас ні цін нос ті в си ту а ці ях тис ку з бо ку
ото чен ня то що).

Спе ци фі ка ро бо ти з фор му ван ня куль ту ри ста те вих сто сун ків уч нів ської 
мо ло ді пе ред ба чає особ ли ву роль пе да го га – во на ви ма гає від то го, хто нав чає, 
не ли ше доб ро го знан ня пред ме та і во ло дін ня су час ни ми тре нін го ви ми ме то -
ди ка ми1, а й знач ної пе да го гіч ної май стер нос ті: умін ня за во ю ва ти до ві ру ау ди-
то рії, нав ча ти без над мір ної ди дак тич нос ті, дот ри му ва ти ся етич них та ес те тич них
норм то що. За ін шо го під хо ду мож на, ско ріш, заш ко ди ти мо ло ді й дис кре ди -
ту ва ти са му ідею ви хо ван ня ста те вої куль ту ри в нав чаль но му зак ла ді.

1 На допомогу фахівцям з питань формування здорового способу життя в молодіжному
середовищі Українським інститутом соціальних досліджень було підготовлено 2004 р. спеціальні
видання, в якому розкриваються сучасні технології і методи проведення тренінгів [17] та
розроблено змістовну частину тренінгів з формування статевої культури молоді [18].



4.5. ОБ РА ЗИ  І  НА СИЛЬС ТВО

Ана ліз да них цьо го під роз ді лу охоп лює про я ви пси хіч но го та фі зич но го 
на сильс тва. Про я ви пси хіч но го на сильс тва ха рак те ри зу ва ли ся оцін ка ми 
опи та них сто сов но по ши ре нос ті яви ща об ра жан ня; фі зич но го на сильс тва – 
по ши ре нос ті бі йок у се ре до ви щі уч нів ської мо ло ді. 

♦ От ри ма ні ре зуль та ти

Сто сов но об раз: у се ред ньо му близь ко 57% рес пон ден тів по ві до ми ли, 
що про тя гом ос тан ніх двох мі ся ців пе ред опи ту ван ням бра ли участь в об ра -
жан ні уч нів/сту ден тів сво го нав чаль но го зак ла ду; у той же час по тер па ли від 
об раз 47% опи та них.

Най більш чис лен на гру па опи та них – приб лиз но 43% – про тя гом ос тан ніх
двох мі ся ців пе ред опи ту ван ням уза га лі не бра ли учас ті в об ра жан ні ін ших. 
Близь ко 35% бра ли участь у по діб них ді ях, але не час ті ше ніж раз на мі сяць. 
Кіль кість дів чат і юна ків у цих гру пах бу ла прак тич но од на ко ва. 

Ра зом з тим ви я ви ла ся час тка дос тат ньо аг ре сив них рес пон ден тів, які 
за ана ло гіч ний пе рі од бра ли участь в об ра жан ні ін ших 2–4 ра зи на мі сяць, 
при цьо му з ві ком їх час тка збіль шу ва ла ся від 11 до 14%. У цій гру пі кіль кість 
юна ків уже бу ла де що біль шою, ніж кіль кість дів чат. А най біль ше пе ре ва жан ня
хлоп ців ви я ви ло ся в на йаг ре сив ні шій гру пі мо ло ді – це ті, хто про тя гом ос -
тан ніх двох мі ся ців брав участь в об ра жан ні ін ших де кіль ка ра зів на тиж день 
(рис. 4.5.1). 

Рис. 4.5.1. Роз по діл за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду рес пон ден тів, 
які про тя гом ос тан ніх двох мі ся ців бра ли участь в об ра жан ні ін ших 

де кіль ка ра зів на тиж день, %

З ві ком ста те ва різ ни ця (тоб то пе ре ва жан ня аг ре сив нос ті юна ків по рів ня но 
з дів ча та ми) збіль шу ва ла ся: як що у 6�х і 8�х кла сах во на ста но ви ла 3%, то в 
10�х кла сах – 6%, у ПТНЗ – 7%, у ВНЗ – 10%. Ві ко вий «стри бок» зрос тан ня ці єї 
різ ни ці при па дав на пе рі од між 6�м і 8�м кла са ми: як що се ред ня кіль кість 
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шес тик лас ни ків обох ста тей, які про тя гом ос тан ніх двох мі ся ців бра ли участь 
в об ра жан ні ін ших де кіль ка ра зів на тиж день, ста но ви ла 4% їх ньої за галь ної 
кіль кос ті, то у 8 кла сі та ких бу ло вже 8% і це чис ло да лі іс тот но не збіль шу ва ло ся
(ВНЗ – 7%, 10 клас – 8%, ПТНЗ – 11%). 

Час тка тих, ко го не об ра жа ли, пос тій но збіль шу ва ла ся про тя гом нав чан ня 
(6 клас – 44%, 8 клас – 46%, ПТУ і 10 клас – 57% і 58%, ВНЗ – 61%); від по від но, 
з ві ком змен шу ва ла ся час тка тих, ко го об ра жа ли. 

Але вод но час, з ві ком збіль шу ва ла ся й час тка тих, хто об ра жав. Ви ня ток 
з ці єї ві ко вої за ко но мір нос ті ста но ви ли ли ше дів ча та ві ком 15–16 ро ків, яких 
се ред тих, хто об ра жав, ви я ви ло ся на 6% мен ше, ніж дів чат ві ком 13–14 ро ків 
(рис. 4.5.2).

Рис. 4.5.2. Спів від но шен ня тих, хто об ра жав, і тих, ко го об ра жа ли, 
се ред дів чат і юна ків різ но го ві ку, %

Сто сов но бі йок: за рік, що пе ре ду вав опи ту ван ню, пот рап ля ли в бій ку по 
49% уч нів 6-го кла су і пер шо кур сни ків ПТУ, по 44% уч нів 8-го кла су і пер шо-
кур сни ків ВНЗ, 34% уч нів 10-го кла су. Тоб то, з ві ком змен шен ня час тки тих, хто 
ви рі шує кон флік ти си лою, від бу ва ло ся ли ше під час нав чан ня в шко лі: у 8-му
кла сі час тка «бій ців» на 5% мен ше, ніж у 6�му; у 10�му на 10% мен ше, ніж у 
8�му. А піс ля шко ли ця час тка знов зрос та ла (у пер шо кур сни ків ВНЗ до рів ня 
8-го класу, ПТУ – 6-го кла су). Важ ли вим фак то ром є час то та ви пад ків: раз на рік 
(як це трап ля єть ся, за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, з 14–19% опи-
та них від по від но): один раз мож на пот ра пи ти в бій ку за яки мось ви пад ко вим 
збі гом обс та вин, а два і біль ше ра зів (на це вка за ли 18 і 32% опи та них) зас від-
чу ють не ви пад ко вість кон флік тів. Юна ки, не за леж но від ти пу нав чаль но го за-
к ла ду, іс тот но пе ре ва жа ли дів чат у кож ній ві ко вій гру пі (табл. 4.5.1). 
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Таб ли ця 4.5.1

Час то та пот рап лян ня в бій ку за ос тан ній рік, 
за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %

Як що час тка дів чат, які би ли ся раз на рік, зав жди (за ви нят ком ПТУ) бу ла 
біль шою, ніж тих, хто пот рап ляв у бій ки час ті ше, і ці час тки чи сель но ма ло від-
різ ня ли ся, то у юна ків час тка хлоп ців – не од но ра зо вих «бій ців» – в усіх ві ко вих 
гру пах і ти пах нав чаль них зак ла дів пе ре ви щу ва ла час тку тих, хто брав участь 
у бій ці ли ше раз про тя гом ро ку, і най біль ша різ ни ця ся га ла май же 30% (хлоп ці –
пер шо кур сни ки ПТУ). 

Се ред юна ків ви ок рем лю ва ла ся гру па тих, хто бив ся про тя гом ро ку що -
най мен ше три чі (рис. 4.5.3).

Рис. 4.5.3. Роз по діл уч нів ської мо ло ді за час то тою пот рап лян ня в бій ку 
за стат тю і ти пом нав чаль но го зак ла ду, %
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Об го во рен ня

У проб ле мі пси хіч но го і фі зич но го на сильс тва, се ред мо ло ді, що нав ча -
єть ся, при вер тає ува гу та обс та ви на, що об ра же них ви я ви ло ся на 10% мен ше, 
ніж тих, хто їх об ра жає. Це оз на чає мож ли вість іс ну ван ня кіль кох ва рі ан тів, за 
яких по діб ні дії від бу ва ють ся. Пер ший – час то од ну осо бу об ра жа ють кіль ка осіб, 
і в ро лі «жер тви» мо ло да лю ди на пе ре бу ває ви пад ко во, «зне о соб ле но». Дру гий – 
у нав чаль но му зак ла ді іс нує пев на, до сить пос тій на за скла дом ка те го рія уч нів/
сту ден тів (їх зав жди мен шість), яку пред став ни ки біль шос ті об ра жа ють пос тій но.
При во да ми мо жуть бу ти будь�  я кі від мін нос ті від усе ред не но го осо бис тіс но го 
ти пу уч ня/сту ден та да но го зак ла ду – ра са, на ці о наль ність, ре лі гія, міс це ро ди ни 
в со ці аль ній іє рар хії, рі вень ма те рі аль ної за без пе че нос ті, особ ли вос ті зов ніш-
нос ті, фі зич но го роз вит ку, куль тур ні від мін нос ті (упо до бан ня в їжі, одя зі, мис тец тві
то що). При чи ни в цьо му ви пад ку за ко рі не ні в пот ре бі ви віль ни ти аг ре сив ні 
по чут тя, яку не в змо зі стри ма ти і об ме жи ти осо би з бра ком мо ра лі, ви хо ван ня, 
за галь ної куль ту ри. На прак ти ці, заз ви чай, ма ють міс це обид ва ва рі ан ти по 
ок ре мос ті й різ ні їх по єд нан ня – «аг ре со ри» і «жер тви» мо жуть пот рап ля ти в ці 
ро лі ви пад ко во, з кон крет них об’єк тив них при чин або без при чин но, в си лу 
«роз ва ги», по га ної звич ки; й ті й ін ші мо жуть пе ре бу ва ти під час по дії по о дин ці 
або в скла ді гру пи. 

Не без пе ка об раз і на сильс тва для фі зич но го і пси хіч но го роз вит ку осо бис -
тос ті іс нує не ли ше для тих, ко го об ра жа ють, а й для «аг ре со рів». Так, ко ли біль -
шість об ра жає мен шість, не без пе ка для «жер тви» по ля гає в то му, що уне мож -
лив лює ефек тив ний опір «суп ро тив ни ку» че рез йо го чи сель ну пе ре ва гу. Це, 
по�  пер ше, знач но по си лює від чут тя об ра зи, по� дру ге – фор мує сте ре о тип без сил -
ля пе ред злом, пе ре ко нан ня, що во но зав жди силь ні ше, що бо ро ти ся і пе ре ма га ти
зло не мож ли во. У тих, хто об ра жає, ко лек тив ні дії змен шу ють від чут тя ви ни і стра -
ху від по ві даль нос ті кож но го ок ре мо го «аг ре со ра» (фе но мен ко лек тив ної від по ві -
даль нос ті, ко ли вин ні, на чеб то, всі, але вкрай важ ко виз на чи ти од но го справ ж-
ньо го ви ну ват ця або це вза га лі не мож ли во). От же, за від сут нос ті ці лес пря -
мо ва ної пе да го гіч ної ро бо ти що до по пе ред жен ня і об ме жен ня ви пад ків об раз 
і на сильс тва в се ре до ви щі уч нів ської мо ло ді, нав чаль ний зак лад ми мо во лі 
мо же про ду ку ва ти ви пуск у світ як осіб із сфор мо ва ною пси хо ло гі єю жер тви, 
так і з пси хо ло гі єю аг ре сив нос ті, звич ної без кар нос ті, без від по ві даль нос ті за 
зло, заподіяне ін шим. 

Те, що у 8�х кла сах бу ло за фік со ва но знач не збіль шен ня по рів ня но з 6�ми 
кла са ми час тки ду же аг ре сив них (тих, хто про тя гом ос тан ніх двох мі ся ців брав
участь в об ра жан ні ін ших де кіль ка ра зів на тиж день), і те, що да лі з до рос лі шан ням
ця час тка прак тич но за ли ша ла ся нез мін ною, вка зує на пев ну ві ко ву за ко но мір -
ність. Во на по ля гає в то му, що не без печ но�  аг ре сив на гру па мо ло ді чи сель но 
фор му єть ся в ос нов но му у ві ко во му про між ку між 11–12 ро ка ми та 13–14 ро ка ми, 
а по тім во на вже сут тє во не збіль шу єть ся, але й не змен шу єть ся. Це оз на чає, що
зап ро вад жу ва ти ці лес пря мо ва ну ро бо ту з об ме жен ня про я вів на сильс тва у се ре -
до ви щі ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді до ціль но з по чат ко вих кла сів, при най мні 
не піз ні ше 6�го кла су. По чи на ти цю ро бо ту піз ні ше нав ряд чи бу ло б ефек тив но –
ви да єть ся ма ло ре аль ним іс тот но змен ши ти май же 10�від сот ко ву в кож ній 
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ві ко вій гру пі стар ше 6�го кла су ста біль ну час тку уч нів/сту ден тів з яв ною схиль ніс -
тю до аг ре сії. А про дов жу ва ти з до рос лі шан ням та ку ро бо ту, оче вид но, є сенс – 
мож на роз ра хо ву ва ти на її по зи тив не сприй нят тя біль шіс тю мо ло ді, що 
нав ча єть ся. Ад же ві ко ва со ці а лі за ція са ма по со бі спри яє зас во єн ню ци ві лі-
за цій них норм, що під твер джу єть ся тим, що час тка тих, ко го не об ра жа ли, з ві ком
змен шу ва лась.

Уза га лі сто сов но проб ле ми на сильс тва пот ріб но вра хо ву ва ти, що, згід но 
з по ло жен ням ві ко вої пси хо ло гії, по чут тя осо бис тої без пе ки і за хи ще нос ті в 
ди тинс тві, під літ ко во му і мо ло до му ві ці є най по туж ні шим чин ни ком фор му ван ня
доб ро го пси хіч но го здо ров’я на все по даль ше жит тя. І нав па ки, при ни жен ня 
осо бис тос ті, яка ще фор му єть ся, об ра зи і зну щан ня спри чи ня ють гли бо кі фі зич ні 
і мо раль ні страж дан ня, трав ми, бу ває, ста ють при чи на ми са мо губс тва. Ад же 
в цьо му ві ці ще не має дос ві ду і на ви чок по пе ред жен ня про я вів фі зич но го і 
пси хіч но го на сильс тва, уник нен ня не без печ них і кон флік тних си ту а цій, опо ру 
тис ко ві з бо ку од но літ ків і стар ших. Пси хіч ні трав ми мо ло ді приз во дять до проб -
лем у до рос ло му жит ті (са мот ність, труд но щі мі жо со бис тіс но го спіл ку ван ня, 
фор му ван ня від но син, со ці аль них зв’яз ків то що), згуб но впли ва ю чи на са мо ре а-
лі за цію осо бис тос ті то го, хто був у ро лі жер тви. З ін шо го бо ку, звич ка до на -
сильс тва де фор мує і пси хі ку то го, хто вис ту пає в ро лі аг ре со ра. Звід си ви то ки
май бут ньої асо ці аль ної по ве дін ки, кон флік тів з ото чен ням, по ру шень за ко ну. 
От же, на сильс тво і об ра зи знач но шко дять фі зич но му і пси хіч но му здо ров’ю 
уч нів/сту ден тів як під час нав чан ня, не га тив но впли ва ю чи на їх ню ус піш ність і 
мо раль ну ат мос фе ру нав чаль но го зак ла ду, так і в пер спек ти ві, змен шу ю чи стар то -
ві мож ли вос ті на бут тя гід но го міс ця в сус пільс тві. Ос кіль ки в се ре до ви щі ук ра їн -
ської уч нів ської мо ло ді на сильс тво, об ра зи до сить по ши ре ні, а «ле во ва час тка»
кон флік тів за род жу єть ся са ме в нав чаль но му зак ла ді, не при ді ля ти на леж ної 
ува ги цій те ма ти ці бу ло б не о бач ли во. Зва жа ю чи на те, що нав чан ням у шко лі, 
ПТУ, ВНЗ охоп ле на аб со лют на біль шість ді тей і мо ло ді Ук ра ї ни, са ме тут мож на
най більш ефек тив но ор га ні зу ва ти нав чаль но�  ви хов ну ро бо ту що до по пе ред-
жен ня на сильс тва над осо бис тіс тю, ви хо ван ня то ле ран тно го став лен ня до 
од но літ ків, при щеп лен ня на ви чок ци ві лі зо ва но го розв’язан ня су пе реч нос тей 
і кон флік тів. 

♦ Вис нов ки

1. Близь ко 30–50% опи та них що най мен ше раз на рік бра ли участь у 
бій ках, близь ко 40–60% не мен ше од но го ра зу на 2 мі ся ці по тер па ли від об раз 
або об ра жа ли ін ших уч нів/сту ден тів сво го зак ла ду.

2. Час тка опи та них, для яких бу ло зви чай ним бра ти участь в об ра жан ні 
ін ших де кіль ка ра зів на тиж день, стриб ко по діб но зрос та ла піс ля 6�го кла су 
(з менш ніж 5% се ред 11–12�річ них до 10% 15–16�річ них); се ред них сут тє во 
пе ре ва жа ли юна ки, і з ві ком ста те ва різ ни ця ста ва ла де да лі біль шою.

3. З ві ком збіль шу ва ла ся час тка тих, ко го не об ра жа ли (від 6�го кла су до 
І кур су ВНЗ – з май же 45% до по над 60%), від по від но змен шу ва ла ся час тка тих, 
ко го об ра жа ли; але вод но час збіль шу ва ла ся й час тка тих, хто об ра жав.

4. За ос тан ній рік бра ли участь у бій ках близь ко по ло ви ни шес тик лас ни ків 
і пер шо кур сни ків ПТУ, 45% вось мик лас ни ків і пер шо кур сни ків ВНЗ, біль ше 
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тре ти ни де ся тик лас ни ків. Час тка «бій ців» змен шу ва ла ся з ві ком, але ли ше під час
нав чан ня в шко лі. По тім во на знов зрос та ла (у пер шо кур сни ків ВНЗ до рів ня 
8�го кла су, ПТУ – 6�го кла су).

5. Один раз за ос тан ній рік пот рап ля ли в бій ку близь ко 15–20% опи та них 
(за леж но від їх ньо го ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду). Два і біль ше ра зів би -
ли ся близь ко 20–30%. Юна ки ці єї гру пи кож но го ві ку іс тот но пе ре ва жа ли дів чат, 
не за леж но від ти пу нав чаль но го зак ла ду.

6. Се ред юна ків бу ло 20–35%, які би ли ся про тя гом ро ку що най мен ше три чі 
(їх чи сель ність у 1,5–2,5 ра зу пе ре ви щує кіль кість од но літ ків, які би ли ся дві чі).
Близь ко 5–10% дів чат та кож від зна чи ли ся ана ло гіч ною по ве дін кою.

От же, от ри ма ні ре зуль та ти свід чать, що яви ща об раз і на сильс тва в се-
ре до ви щі ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді знач но по ши ре ні – пе ре важ на біль шість 
уч нів/сту ден тів у різ них фор мах сти ка єть ся з ни ми за час пе ре бу ван ня в нав -
чаль них зак ла дах. Оче вид но, що за від сут нос ті ці лес пря мо ва ної пе да го гіч ної 
ро бо ти що до по пе ред жен ня і об ме жен ня ви пад ків об раз і на сильс тва в уч нів-
сько му се ре до ви щі, нав чаль ні зак ла ди кра ї ни ми мо во лі мо жуть про ду ку ва ти 
ви пуск у світ як осіб із сфор мо ва ною пси хо ло гі єю жер тви, так і з пси хо ло гі єю 
аг ре сив нос ті, звич ної без кар нос ті, без від по ві даль нос ті за зло, заподіяне 
ін шим. То му кон че пот ріб на від по від на про фі лак тич на ро бо та, ор га ні зо ву ва ти 
яку в нав чаль них зак ла дах до ціль но з ура ху ван ням на ве де них ниж че ре ко -
мен да цій.

♦ Ре ко мен да ції

Важ ли вою скла до вою ство рен ня друж ньо го до уч ня/сту ден та шкіль -
но го се ре до ви ща має бу ти про фі лак тич на ро бо та що до по пе ред жен ня 
фі зич но го і пси хіч но го на сильс тва1, фор му ван ня то ле ран тно го став лен ня 
до ото чен ня, при щеп лен ня на ви чок не на силь ниць ко го розв’язан ня кон-
флік тів, яка мо же бу ти сфо ку со ва на на та ких те мах:

– шко да фі зич но му і пси хіч но му здо ров’ю «жертв» об раз і бі йок, пси хіч но му
здо ров’ю «аг ре со рів» – іні ці а то рів і учас ни ків об раз і бі йок;

– не га тив ний вплив на сильс тва і трав му ван ня на про цес і ре зуль та ти нав -
чан ня та на мож ли вос ті «жертв» і «аг ре со рів» що до на бут тя в до рос ло му жит тя 
дос той но го міс ця в сус піль ній іє рар хії;

– роз ви ток осо бис тос ті че рез фор му ван ня здат нос ті об’єк тив но оці ню ва ти
влас ні вчин ки, кон тро лю ва ти по ве дін ку, адек ват но сприй ма ти ін ших лю дей.

По чи на ти ро бо ту з по пе ред жен ня на сильс тва вар то з по чат ко вих 
кла сів, ви ко рис то ву ю чи здо бут ки під літ ко вої пси хо ло гії і кон флік то ло гії, 
су час ні ос віт ні стра те гії до сяг нен ня без пе ки се ре до ви ща в нав чаль них 

1 На допомогу фахівцям з питань формування здорового способу життя в молодіжному
середовищі Українським інститутом соціальних досліджень було 2005 року підготовлено окреме
видання, яке містить прості діагностичні тести і рекомендації щодо практичної психологічної
допомоги дітям і молоді у збереженні психічного здоров’я [19].
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зак ла дах, ме то ди і за со би со ці аль но� пси хо ло гіч них тре нін гів. Є сенс скон -
цен тру ва ти особ ли ву ува гу на тих під літ ках та їх гру пах, які:

– бе руть участь в об ра жан ні ін ших де кіль ка ра зів на тиж день;
– бе руть участь в об ра жан ні ін ших у скла ді гру пи «аг ре со рів»;
– пос тій но пе ре бу ва ють у ро лі «жер тви»;
– бе руть участь у бій ках час ті ше ра зу на рік.

У прак ти ці про фі лак тич ної ро бо ти до ціль но як най шир ше ви ко рис тову -
ва ти ме то ди ки нав чан ня на за са дах роз вит ку жит тє вих на ви чок [5], зок ре ма,
сто сов но на сильс тва, важ ли вим і не об хід ним є ово ло дін ня та ки ми жит тє ви ми 
на вич ка ми з гру пи ко му ні ка цій них та мі жо со бис тіс но го спіл ку ван ня: умі ти чіт ко 
і спо кій но за я ви ти свою по зи цію, вис лу ха ти кіль ка то чок зо ру, ко му ні ку ва ти 
по зи тив ні ідеї, не зви ну ва чу ва ти ін ших, втру ча ти ся і від вер та ти ін ших від ес ка-
ла ції кон флік ту, бра ти участь у за хо дах, що про па гу ють не на силь ниць ку по -
ве дін ку, при єд ну ва ти ся, під три му ва ти та ін фор му ва ти ін ших що до ді яль нос ті 
на під трим ку не на сильс тва, не під три му ва ти кі но� та ві де о філь ми й те ле пе ре да чі
та ві де о іг ри з еле мен та ми на сильс тва; з гру пи на ви чок прий нят тя рі шень та 
кри тич но го мис лен ня: ро зу мі ти ро лі на пад ни ка, жер тви та сто рон ньо го, умі ти 
виз на ча ти та уни ка ти си ту а цій кон флік ту, оці ню ва ти рі шен ня з еле мен та ми 
на сильс тва, що зда ють ся ус піш ни ми, як про па го ва ні ЗМІ, так і по за ни ми, 
ана лі зу ва ти влас ні сте ре о ти пи, пе ре ко нан ня та ри си на під трим ку на сильс тва, 
до по ма га ти у змен шен ні упе ред же нос ті й під ви щен ні то ле ран тнос ті до роз -
ма їт тя; з гру пи на ви чок розв’язан ня проб лем та са мо ор га ні за ції: умі ти виз на ча ти
та ре а лі зо ву ва ти мир ні за со би розв’язан ня кон флік ту, опи ра ти ся тис ко ві од но літ -
ків і до рос лих що до на силь ниць кої по ве дін ки то що.
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5. ПО ІН ФОР МО ВА НІСТЬ  ПІД ЛІТ КІВ  ЩО ДО  ПИ ТАНЬ  ВІЛ/СНІД

Ана ліз да них цьо го роз ді лу охоп лює та кі скла до ві обіз на нос ті мо ло ді з 
пи тань ВІЛ/СНІ ДУ: за галь ні уяв лен ня про зах во рю ван ня, кон крет ні знан ня
шля хів пе ре да чі ін фек ції, за хист від ін фі ку ван ня, а та кож дже ре ла ін фор-
му ван ня, що в су куп нос ті доз во ляє оха рак те ри зу ва ти по ін фор мо ва ність опи -
та них і уя ви ти мож ли ві шля хи її по си лен ня. Важ ли вість зас во єн ня пра виль них
знань з ці єї те ма ти ки пов’яза на ще й з особ ли вос тя ми ста те вої по ве дін ки 
ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді («омо лод жен ням» ві ку по чат ку ста те во го жит тя, 
по ши ре ніс тю ста те вої прак ти ки в різ них ста те во�  ві ко вих гру пах і ти пах нав чаль-
них зак ла дів, по ве дін кою що до ко рис ту ван ня за хис ни ми за со ба ми, вжи ван ня 
ал ко го лю та/або нар ко ти ків під час ста те вих кон так тів то що), роз гля ну ти ми в 
під роз ді лі 4.4 цьо го зві ту.

♦ От ри ма ні ре зуль та ти

За галь ні уяв лен ня про зах во рю ван ня на ВІЛ/СНІД ха рак те ри зу ва ли ся 
ро зу мін ням йо го при ро ди, мож ли вос ті про ті кан ня три ва лий час без зов ніш ніх 
про я вів та іс тот них об ме жень жит тє ді яль нос ті, зв’яз ку між ри зи ком ін фі ку ван ня 
та практи кою ста те вих сто сун ків.

На за гал аб со лют на біль шість рес пон ден тів (най мен ше – 93% се ред вось-
мик лас ни ків, най біль ше – 98% се ред пер шо кур сни ків ВНЗ1) чу ли про іс ну ван ня 
та кої проб ле ми, як ВІЛ/СНІД. Май же 90% усіх опи та них бу ли пра виль но обіз на ні
про ві рус ну при ро ду зах во рю ван ня, і ли ше близь ко 10% не зна ли цьо го. Най-
біль ше (12%) та ких бу ло се ред вось мик лас ни ків, най мен ше (7%) се ред пер -
шо кур сни ків ВНЗ. Ці опи та ні ду ма ли, що ВІЛ/СНІД яв ляє со бою якусь бак те рію,
мік роб, рак (пух ли ну), щось ін ше або вза га лі не мог ли да ти від по ві ді сто сов но 
при ро ди ін фек ції. 

Від 37% вось мик лас ни ків до 22% пер шо кур сни ків ВНЗ вва жа ли, що ВІЛ�
ін фі ко ва на лю ди на не мо же виг ля да ти здо ро вою. Від 24% вось мик лас ни ків до 
10% пер шо кур сни ків ВНЗ вва жа ли, що ВІЛ�  ін фі ко ва на лю ди на не мо же хо ди ти 
до нав чаль но го зак ла ду, на ве чір ки (26% і 15% від по від но); не спро мож на 
зай ма ти ся спор том (19% і 10% від по від но).

Близь ко по ло ви ни всіх рес пон ден тів вва жа ли, що мож на зни зи ти ри зик 
пе ре да чі ВІЛ�  ін фек ції, як що ма ти ста те ві сто сун ки з од ним пос тій ним пар т-
не ром (юна ки бу ли де що більш упев не ні в цьо му, ніж дів ча та). Але п’ята 
час ти на опи та них не ві ри ли, що пос тій ність сто сун ків змен шує ри зик. Упев -
не ність у то му, що ста те ві кон так ти з пос тій ним пар тне ром змен шу ють ри зик 
ін фі ку ван ня, бу ла знач но біль шою у тих, хто вже мав дос від ста те вих сто сун ків. 
Та кож се ред них бу ло най мен ше тих, хто не мав пев ної дум ки з цьо го пи тан ня
(табл. 5.1).

1 Запитання з тематики цього розділу ставилися учням 8-х, 10-х класів, першокурсникам ПТУ, ВНЗ,
і в багатьох випадках групи восьмикласників та першокурсників ВНЗ виявилися полярними за
обізнаністю, а групи десятикласників та першокурсників ПТУ займали проміжні місця між двома
першими групами. У таких випадках наведені лише полярні дані груп восьмикласників та
першокурсників ВНЗ. 



Таб ли ця 5.1

Роз по діл від по ві дей що до мож ли вос ті змен шен ня ри зи ку ін фі ку ван ня ВІЛ
че рез об ме жен ня ста те вих кон так тів од ним пос тій ним пар тне ром,

за леж но від на яв но го ста те во го дос ві ду, %

Сто сов но дже рел, з яких опи та ні от ри му ва ли ін фор ма цію про ВІЛ/СНІД,
то близь ко 80% вось мик лас ни ків і пер шо кур сни ків ПТУ, 90% де ся тик лас ни ків і 
сту ден тів ВНЗ від зна чи ли, що ін фор ма цію про ВІЛ/СНІД їм на да ва ли в нав чаль -
но му зак ла ді. Ос нов ним дже ре лом ін фор му ван ня бу ли вчи те лі – так заз на чи ли
71% опи та них (рис. 5.1). 

Дру гим за по ши ре ніс тю се ред ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді дже ре лом 
ін фор ма ції про ВІЛ/СНІД ви я ви ло ся те ле ба чен ня – про це по ві до ми ли 60% 
рес пон ден тів. Най менш зна чу щи ми се ред елек трон них ЗМІ дже ре ла ми ін фор -
ма ції про ВІЛ/СНІД бу ли ра ді о пе ре да чі (18%) та ін тер нет� сто рін ки (13%).

Че рез пе рі о дич ні ви дан ня дру ко ва них ЗМІ бу ло ін фор мо ва но: че рез га -
зе ти – 41% опи та них, жур на ли – 34%.

Приб лиз но та ки ми ж за по ши ре ніс тю дже ре ла ми ін фор ма ції бу ли бать ки
(39%), а від ін ших чле нів ро ди ни, зок ре ма стар ших бра тів або сес тер, от ри му-
ва ли ін фор ма цію ли ше 11% опи та них. На то мість біль ше ін фор ма ції над хо ди ло 
від дру зів – од нок лас ни ків, од но літ ків (32%).

Ін ші, не на ве де ні у цьо му пе ре лі ку дже ре ла ін фор ма ції ви я ви ли ся зов сім 
ма лоз нач ни ми – 4%.

Рис. 5.1. Роз по діл уч нів ської мо ло ді, яка чу ла про ВІЛ/СНІД, 
за дже ре лом ін фор ма ції, %
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Варіанти відповідей
Наявний досвід статевих стосунків

Мали статеві стосунки Не мали статеві стосунки

Можна зменшити ризик 64 48

Не можна зменшити ризик 17 19

Важко відповісти 19 33

10
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Важко відповісти
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Із інтернету

По радіо

Від друзів однокласників

З журналів

Від батьків

З газет
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Сто сов но знань шля хів пе ре да чі ВІЛ�  ін фек ції, прак тич но в усіх ви пад ках
де ся тик лас ни ки да ва ли біль ше пра виль них від по ві дей, ніж вось мик лас ни ки і 
сту ден ти ПТУ, ін ко ли зна ли на віть біль ше, ніж сту ден ти ВНЗ, хо ча за га лом 
обіз на ність ос тан ніх бу ла най кра щою (табл. 5.2). 

Таб ли ця 5.2

Роз по діл уч нів ської мо ло ді за ти пом нав чаль но го зак ла ду що до пра виль нос ті
знань про шля хи пе ре да чі ВІЛT  ін фек ції, %*

* Су ма пра виль них і неп ра виль них від по ві дей уч нів/сту ден тів кож но го ти пу нав -
чаль но го зак ла ду ста но вить мен ше 100%, то му що час ти на опи та них оби ра ли ва рі ант 
від пові ді «не знаю».
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Частка правильних
відповідей Реальні і міфічні шляхи

передачі

Частка неправильних
відповідей

8
клас

10
клас

І курс 
ПТУ

І курс 
ВНЗ

8
клас

10
клас

І курс 
ПТУ

І курс 
ВНЗ

Реальні

87 91 89 93 Статевий контакт без
презерватива 3 4 4 2

75 84 80 87
Використання спільної голки

для ін’єкційного вживання
наркотиків

7 6 5 6

74 82 75 83 Переливання крові 9 9 10 9

Міфічні

35 36 35 35 Укус комара 36 39 35 43

43 52 35 49 Куріння однієї сигарети на
двох або більше людей 24 21 19 20

47 58 54 63 Кашель 23 18 20 16

58 66 63 71 Поцілунок 22 18 20 16

50 53 52 61
Користування однією
постільною білизною,

рушником, мочалкою, милом
21 21 18 16

53 64 53 65 Користування однією чашкою 16 12 14 11

53 57 53 64 Лазня, сауна, басейн 12 12 15 9
60 64 60 69 Купання в одній і тій ж воді 12 12 13 9

62 73 65 75 Вдихання одного й того ж
повітря 10 8 10 8

60 62 63 70 Користування одним
туалетним сидінням 10 9 9 10

53 63 57 67 Тимчасове ношення чужого
одягу 9 8 6 6

80 86 82 91 Міцні обійми, дружнє
рукостискання 4 3 4 2



Се ред усіх опи та них най біль ше пра виль них від по ві дей бу ло що до та ких 
шля хів, як прак ти ка ста те вих кон так тів без пре зер ва ти ва (87–93%); міц ні 
обій ми, друж нє ру кос тис кан ня (80–91%); ви ко рис тан ня од ні єї гол ки для ін’єк -
цій но го вжи ван ня нар ко ти ків на двох або біль ше лю дей (75–87%); за ра жен ня 
че рез пе ре ли ван ня кро ві (74–83%). Як пра ви ло, обіз на ність дів чат що до цих 
шля хів бу ла ви щою, ніж у юна ків.

Сто сов но ін ших шля хів пе ре да чі пра виль ні від по ві ді да ва ли в се ред ньо му 
ли ше близь ко 60% опи та них. 

Най мен ше пра виль них від по ві дей бу ло що до уку сів ко ма рів: про не мож ли -
вість за ра жен ня цим шля хом зна ли ли ше тро хи біль ше тре ти ни рес пон ден тів, 
і це єди ний ви па док, ко ли пра виль них від по ві дей ви я ви ло ся мен ше, ніж неп ра -
виль них. 

За леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду, 19–24% опи та них ду ма ли, що 
ін фі ку ва ти ся мож на че рез ку рін ня од ні єї си га ре ти на двох або біль ше лю дей;
16–23% – че рез по ці лун ки, ка шель, спаль ну бі лиз ну та пред ме ти осо бис тої 
гі гі є ни; 9–15% – че рез ба сейн, са у ну, спіль не ку пан ня в од ній во ді. 

Пев на час тка опи та них (8–10%) ду ма ли, що мож на ін фі ку ва ти ся на ВІЛ че рез
вди хан ня од но го по віт ря, ви ко рис тан ня од но го ту а лет но го си дін ня, тим ча со ве 
но шен ня одя гу ін шої лю ди ни (6–8%); міц ні обій ми, друж нє ру кос тис кан ня (2–4%). 

Най мен ше неп ра виль них від по ві дей, як пра ви ло, да ва ли пер шо кур сни ки
ВНЗ, най біль ше – вось мик лас ни ки.

Ся га ла тре ти ни час тка уч нів ської мо ло ді, яка сто сов но різ них шля хів пе -
ре да чі ВІЛ�  ін фек ції не зна ла що від по віс ти. Це ма ло міс це в усіх ві ко вих гру пах –
нап рик лад, від по ві да ли «не знаю» на за пи тан ня про мож ли вість за ра жен ня під 
час від ві ду ван ня лаз ні, са у ни 35% вось мик лас ни ків і 32% пер шо кур сни ків ПТУ. 
На віть се ред пер шо кур сни ків ВНЗ – най біль ше по ін фор мо ва них що до шля хів 
пе ре да чі ВІЛ�  ін фек ції, час тка тих, хто оби рав від по відь «не знаю» сто сов но 
ба га тьох шля хів, та кож бу ла вель ми знач ною. 

Як що об’єд на ти тих, хто не знав від по ві дей, і тих, хто від по ві дав неп ра -
виль но, то су мар на чи сель ність опи та них, яким бра ку ва ло не об хід них знань, 
ко ли ва ла ся се ред рес пон ден тів різ но го ві ку і ти пів нав чаль них зак ла дів за леж но
від кон крет но го шля ху ін фі ку ван ня від 7–13% до 44–64% (табл. 5.3). 

Проб ле ма за хис ту від ін фі ку ван ня ВІЛ ха рак те ри зу ва ла ся та ки ми да-
ни ми. Про за хис ну фун кцію пре зер ва ти ва бу ли обіз на ні 70–80% опи та них. Але, 
хо ча 93% пер шо кур сни ків ВНЗ зна ли, що ВІЛ мо же пе ре да ва ти ся че рез ста те вий
кон такт без пре зер ва ти ва, ли ше 81% хлоп ців та 76% дів чат ці єї гру пи вва жа ли, 
що мо жуть за хис ти ти се бе від за ра жен ня, як що бу дуть ви ко рис то ву ва ти пре-
зер ва тив при кож но му ста те во му кон так ті. При цьо му, впев не ність у то му, що 
ви ко рис тан ня пре зер ва ти ва при кож но му ста те во му кон так ті за хи щає від ін -
фі ку ван ня, бу ла де що біль ше у тих, хто вже мав дос від ста те вих сто сун ків. 
Та кож се ред них бу ло мен ше тих, хто не знав від по ві ді на це за пи тан ня (табл. 5.4).

Про не без пе ку за ра жен ня че рез гол ки та шпри ци, які ви ко рис то ву ва ли ся 
ін ши ми людь ми, зна ли близь ко 60% вось мик лас ни ків і пер шо кур сни ків ПТУ; 
до 75% де ся тик лас ни ків і пер шо кур сни ків ВНЗ. Близь ко тре ти ни опи та них 
вва жа ли, що їх ня осо бис та по ве дін ка є та кою, що не мо же приз вес ти до за -
ра жен ня ВІЛ їх са мих або ін шої лю ди ни. Ма лой мо вір ним та кий пе ре біг по дій 
вва жа ли ще 17–25% опи та них, за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду.
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Таб ли ця 5.3

Пи то ма ва га тих, хто не зміг на да ти пра виль ні від по ві ді 
що до шля хів пе ре да чі ВІЛT  ін фек ції, %

Таб ли ця 5.4

Роз по діл від по ві дей що до мож ли вос ті уник нен ня ін фі ку ван ня ВІЛ 
шля хом ви ко рис тан ня пре зер ва ти ва при кож но му ста те во му кон так ті,

за леж но від на яв но го ста те во го дос ві ду, %
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Запропоновані варіанти відповідей
щодо імовірних шляхів передачі 

ВІЛ-інфекції і неправильних 
тверджень про це

Інтервали середніх значень часток
опитаних різного віку у різних типах

навчальних закладів, які не могли
надати правильних відповідей щодо

шляхів передачі ВІЛ-інфекції

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції

Статевий контакт без презерватива 7–13

Використання різними людьми однієї
голки для ін’єкцій наркотиків 13–20

Переливання крові 17–26

Неправильні твердження про шляхи передачі ВІЛ-інфекції

Міцні обійми, дружнє рукостискання 9–20

Вдихання одного й того ж повітря 25–38

Купання в одній і тій ж воді 31–40

Використання одного туалетного сидіння 30–40

Поцілунки 39–42

Користування однією чашкою 35–47

Спільне перебування в лазні, сауні,
басейні 36–47

Тимчасове ношення одягу іншої людини 33–47

Користування однією постільною
білизною, рушником, мочалкою,милом 48–50

Кашель 37–53

Куріння однієї сигарети 43–57

Укус комара 44–64

Варіанти 
відповідей

Наявний  досвід  статевих  стосунків

Мали 
статеві  стосунки

Не  мали 
статеві  стосунки

Можна уникнути інфікування 79 71

Не можна уникнути інфікування 7 7

Не знаю 14 22



На то мість 12–17% ду ма ли, що їх ня осо бис та по ве дін ка все ж та ки мо же 
приз вес ти до за ра жен ня ВІЛ їх са мих або ін шої лю ди ни, а вва жа ли це ціл ком 
мож ли вим ще 11–13%. Тоб то, близь ко 23–30% (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль -
но го зак ла ду) уч нів ської мо ло ді ро зу мі ли, що їх ня влас на по ве дін ка є та кою, 
що не мо же убез пе чи ти їх са мих та ін ших лю дей від ін фі ку ван ня ВІЛ.

Від біль ше як 20% пер шо кур сни ків ВНЗ до тре ти ни вось мик лас ни ків ві ри ли 
в мож ли вість щеп лен ня від ВІЛ�  ін фек ції. У за хис ну дію кон тра цеп тив них пі гу лок
що до за ра жен ня ві ри ли від 10% пер шо кур сни ків ВНЗ до 16% вось мик лас ни ків.

♦ Об го во рен ня

Зна ю чи, що епі де міч ний про цес ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні про дов жує ін тен си фі -
ку ва ти ся (2006 р. се ред гро ма дян Ук ра ї ни за ре єс тро ва но най ви щі за весь пе рі од
по каз ни ки ін фі ку ван ня ВІЛ, зах во рю ва нос ті на СНІД і смер тнос ті від ньо го; 
рі вень ін фі ку ван ня ВІЛ 2006 р. зріс у по рів нян ні з 2005 р. май же на 17%), а епі-
де мія, яка до не дав ньо го ча су кон цен тру ва ла ся в гру пах ви со ко го ри зи ку, 
те пер мо же охо пи ти й бла го по луч не на се лен ня, і що, за да ни ми офі цій ної ре є-
с тра ції но вих ви пад ків ВІЛ у 2006 р., по ві дом ле ни ми Цен тром СНІ Ду МОЗ 
Ук ра ї ни, май же 20% інфікованих ста но ви ли ді ти і мо лодь ві ком 15–24 ро ки, 
зро зу мі ло, що пер шо чер го ва пот ре ба по ля гає у про фі лак тич ній ро бо ті са ме 
з мо ло дим по ко лін ням. 

Оче вид но, що най зруч ні ше ро би ти це че рез нав чаль ні зак ла ди, де пе ре-
важ на біль шість мо ло дих жи те лів Ук ра ї ни пе ре бу ває знач ну час ти ну сво го ча су. 
І дій сно, 80–90% ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді от ри му ва ли ін фор ма цію про
ВІЛ/СНІД са ме в міс цях сво го нав чан ня, а шкіль ні вчи те лі бу ли го лов ним дже -
ре лом ін фор му ван ня. На за гал ре зуль та ти їх ньої ро бо ти оче вид ні – 93–98% 
рес пон ден тів чу ли про ВІЛ/СНІД і май же 90% бу ли пра виль но обіз на ні про 
ві рус ну при ро ду ін фек ції. 

Але вод но час не зна ли за галь но ві до мо го – що ВІЛ�  ін фек ція – це ін фек-
цій не зах во рю ван ня, спри чи не не ві ру сом іму но де фі ци ту лю ди ни, – близь ко 
10% ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді; що пе ре біг по чат ко вих форм зах во рю ван ня 
до сить час то від бу ва єть ся без клі ніч них про я вів – май же тре ти на опи та них. 
От же, ви ни кає пи тан ня що до якос ті знань, на да них у нав чаль но му зак ла ді. 

Сум ні ви що до пов но ти і якос ті шкіль ної про фі лак ти ки під си лює та обс та -
ви на, що від мін нос ті в знан нях рес пон ден тів що до шля хів пе ре да чі ВІЛ�  ін фек ції 
бу ли зу мов ле ні не стіль ки ві ком опи та них або ти пом нав чаль но го зак ла ду, 
скіль ки час то тою зга док то го чи то го шля ху в ін фор ма цій но му по лі, яке ство рю ють
ЗМІ, со ці аль на рек ла ма то що, тоб то по заш кіль ні дже ре ла ін фор ма ції. Так, 
у се ред ньо му біль ше трьох чвер тей опи та них ма ли пра виль ні знан ня сто сов но 
тих шля хів за ра жен ня, які най час ті ше зга ду ють ЗМІ (не за хи ще ний секс, спіль не 
ви ко рис тан ня шпри ців спо жи ва ча ми ін’єк цій них нар ко ти ків, за ра жен ня внас лі -
док пе ре ли ван ня кро ві). Менш об го во рю ва ні в ЗМІ шля хи за ра жен ня бу ли й 
мен ше ві до ми ми мо ло ді, хо ча най більш зна чи ме дже ре ло ін фор ма ції з чис ла 
ЗМІ (те ле ба чен ня) сут тє во пос ту па ло ся за зна чи міс тю шкіль ним учи те лям. 

Уза га лі проб ле ма лік ві да ції ін фор ма цій них про га лин що до шля хів ін фі ку -
ван ня ВІЛ ви я ви ла ся вель ми ак ту аль ною (час ти на опи та них, які не мог ли щось 
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від по віс ти з при во ду мож ли вос ті ін фі ку ван ня тим чи тим шля хом, су мар но 
ра зом з ти ми, хто да ва в неп ра виль ні від по ві ді, ся га ла в ок ре мих ви пад ках
44–64%). Це свід чить, що якість про фі лак тич ної ро бо ти по ки що не мо же 
за до воль ня ти; що ви ок рем лю єть ся гру па пред став ни ків ук ра їн ської уч нів ської 
мо ло ді, яка не озб ро є на дос тат ні ми знан ня ми, щоб за без пе чи ти со бі на леж ний 
за хист. 

І, хо ча знан ня і по ве дін ка не пе ре бу ва ють у пря мо му зв’яз ку, але без 
на яв нос ті дос тат ніх знань ма лой мо вір на й без печ на по ве дін ки. То му, не див но, 
що до 30% рес пон ден тів са мі ус ві дом лю ва ли, що їх ня по ве дін ка не га ран тує 
убез пе чен ня від ін фі ку ван ня ВІЛ ні їм са мим, ні ін шим лю дям. Оче вид но, що 
са ме ця гру па опи та них пот ре бує іден ти фі ка ції у се ре до ви щі нав чаль но го 
зак ла ду і пер шо чер го вої ува ги як ці льо ва гру па про фі лак тич ної ро бо ти. 

На ве де ні в цьо му роз ді лі ре зуль та ти опи ту ван ня мо жуть бу ти ко рис ни ми 
ор га ні за то рам і без по се ред нім про від ни кам про фі лак ти ки ВІЛ/СНІД у нав -
чальних зак ла дах з ог ля ду на те, що ок рес лю ють ті нап ря ми ро бо ти, де вар то 
док лас ти пер шо чер го вих зу силь що до на дан ня знань про шля хи ін фі ку ван ня та 
ме то ди са мо за хис ту.

♦ Вис нов ки

1. Май же 90% ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді зна ли про ві рус ну при ро ду
ВІЛ/СНІ Ду, але тіль ки 75% зна ли, що ВІЛ�  ін фек ція пе ре да єть ся че рез ста те вий
кон такт без пре зер ва ти ва, спіль не ви ко рис тан ня од ні єї гол ки для ін’єк ції та 
пе ре ли ван ня кро ві.

2. 40% опи та них ду ма ли, що мож на за ра зи ти ся ВІЛ че рез укус ко ма ра; 
20% – че рез спіль не ку рін ня од ні єї си га ре ти, по ці лу нок, спаль ну бі лиз ну, пред-
ме ти осо бис тої гі гі є ни; 10% – че рез спіль не пе ре бу ван ня в лаз ні, ку пан ня в 
од ній во ді.

3. Тіль ки по ло ви на опи та них зна ли, що ста те ві кон так ти з пос тій ним 
пар тне ром змен шу ють ри зик ін фі ку ван ня, а 20% вза га лі не ві ри ли цьо му.

4. На віть най більш ін фор мо ва ні не уз год жу ва ли знан ня і осо бис ті пе ре-
ко нан ня: 93% пер шо кур сни ків ВНЗ зна ли, що ВІЛ мо же пе ре да ва ти ся че рез 
ста те вий кон такт без пре зер ва ти ва, та се ред них ли ше 75% дів ча ток і 80% хлоп-
ців вва жа ли, що пос тій не ко рис ту ван ня пре зер ва ти вом за хис тить осо бис то їх 
від за ра жен ня.

5. Ри зи ко ва на по ве дін ка що до не без пе ки ін фі ку ван ня бу ла при та ман на
23–30% опи та них (за леж но від ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду).

6. Біль ше 20% пер шо кур сни ків ВНЗ ві ри ли у мож ли вість щеп лен ня від ВІЛ�
ін фек ції, біль ше 10% – у за хис ну що до ВІЛ дію кон тра цеп тив них пі гу лок. Се ред
най менш ін фор мо ва них (вось мик лас ни ки) – ві ри ли у щеп лен ня близь ко тре ти ни, 
в пі гул ки – біль ше 15%.

От же оче вид но, що на яв ний рі вень знань ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді 
що до ВІЛ/СНІД і сту пінь по ши рен ня ри зи ко ва ної що до ін фі ку ван ня по ве дін ки 
не є адек ват ни ми заг ро зам ни ніш ньо го пе ре бі гу епі де міч но го про це су ВІЛ/СНІД 
в Ук ра ї ні. То му ак ту аль ність від по від ної про фі лак тич ної ро бо ти є без пе реч ною, 
і до по мог ти її ре а лі за ції в нав чаль них зак ла дах кра ї ни мо жуть на ве де ні ре ко- 
мен да ції.
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Ре ко мен да ції

– Ос кіль ки не змен шу єть ся пот ре ба в ін фор му ван ні уч нів ської мо ло ді 
Ук ра ї ни з те ма ти ки ВІЛ/СНІ Ду, а най більш зна чи мим (біль ше 70%) дже ре лом 
ці єї ін фор ма ції є вчи те лі нав чаль них зак ла дів, то са ме в цих зак ла дах до ціль но 
най шир ше зап ро вад жу ва ти про фі лак тич ну ро бо ту.

– Го лов ним нап ря мом осо бис тіс но спря мо ва ної про фі лак ти ки ВІЛ/СНІ Ду 
в нав чаль но му зак ла ді вар то виз на чи ти на дан ня пра виль них знань що до 
шля хів ін фі ку ван ня та ме то дів са мо за хис ту.

– Те ма ти кою про фі лак тич ної ро бо ти в нав чаль но му зак ла ді до ціль но охо -
пи ти та кож пи тан ня фор му ван ня то ле ран тно го став лен ня для за по бі ган ня 
стиг ма ти за ції і дис кри мі на ції лю дей, які жи вуть з ВІЛ/СНІД.

– У про фі лак тич ній ро бо ті особ ли вої ува ги пот ре бу ють ті пред став ни ки 
ук ра їн ської уч нів ської мо ло ді, які за леж но від зміс ту пос тав ле них за пи тань, 
сво го ві ку і ти пу нав чаль но го зак ла ду оби ра ють від по ві ді «не знаю» або де-
монс тру ють по мил ко ві уяв лен ня що до шля хів ін фі ку ван ня та ме то дів са мо-
за хис ту.

– У нав чаль них зак ла дах пот ріб но про ва ди ти сис те му пер вин ної про фі лак-
тич ної ро бо ти особ ли во з уч ня ми/сту ден та ми, кот рі пе ре бу ва ють у нес при ят-
ли вих сі мей них або со ці аль них умо вах; ма ють дру зів, які вжи ва ють нар ко ти ки; 
са мі ма ють дос від пер ших спроб вжи ван ня нар ко ти ків.

– Вар то пе рі о дич но пе ре ві ря ти (тес ту ва ти) знан ня уч нів/сту ден тів що до 
шля хів ін фі ку ван ня і ме то дів са мо за хис ту; оці ню ва ти їх ню го тов ність змен ши ти 
ри зи ки або від мо ви тись від ри зи ко ва ної по ве дін ки.

– У прак ти ці про фі лак тич ної ро бо ти до ціль но як най шир ше ви ко рис то ву-
ва ти ме то ди ки нав чан ня на за са дах роз вит ку жит тє вих на ви чок. Згід но з виз -
на чен ням ВО ОЗ, жит тє ві на вич ки – це здат ність лю ди ни до адап тив ної і по зи -
тив ної по ве дін ки, що ство рює мож ли вість ефек тив но справ ля ти ся з ви мо га ми 
і проб ле ма ми пов сяк ден но го жит тя. Жит тє ві на вич ки, ово ло дін ня яки ми не об-
хід не для ве ден ня здо ро во го спо со бу жит тя, мож на умов но по ді ли ти на та кі три 
ос нов ні гру пи: 1) ко му ні ка цій ні на вич ки та на вич ки мі жо со бис тіс но го спіл ку ван ня;
2) на вич ки прий нят тя рі шень та кри тич но го мис лен ня; 3) на вич ки розв’язан ня
проб лем та са мо ор га ні за ції. Що сто су єть ся кон крет но куль ту ри і без пе ки ста -
те вих сто сун ків, збе ре жен ня реп ро дук тив но го здо ров’я та за хис ту від ВІЛ/СНІД, 
то тут важ ли вим і не об хід ним є ово ло дін ня та ки ми жит тє ви ми на вич ка ми з 
гру пи ко му ні ка цій них та мі жо со бис тіс но го спіл ку ван ня: вер баль не і не вер баль не
спіл ку ван ня, ве ден ня пе ре го во рів, від мо ви, від сто ю ван ня ін те ре сів (умін ня 
пе ре кон ли во об го во рю ва ти проб ле ми ста те вих кон так тів, їх ри зи ко ва нос ті, 
не ба жан ня в них всту па ти, умін ня від мо ви тись від ста те во го ак ту, ар гу мен ту-
ва ти до ціль ність ста те во го ут ри ман ня чи не об хід ність ви ко рис тан ня пре зер-
ва ти ва); з гру пи на ви чок прий нят тя рі шень та кри тич но го мис лен ня: на вич ки 
зби ран ня, ана лі зу ін фор ма ції, оці ню ван ня мож ли вих нас лід ків дій (умі ти зна -
хо ди ти на дій ні дже ре ла ін фор ма ції що до ана то мії та фі зі о ло гії лю ди ни, ста-
те вої зрі лос ті, за чат тя й ва гіт нос ті, кон тра цеп ції; ана лі зу ва ти по тен цій ні нас-
лід ки ста те вої вза є мо дії, кри тич но оці ню ва ти мі фи і по мил ко ві твер джен ня 
що до ВІЛ/СНІД, кон тра цеп ти вів, ген дер них ро лей, по ши рю ва них че рез ЗМІ 
взір ців бу до ви ті ла, ста те вої по ве дін ки); з гру пи на ви чок розв’язан ня проб лем та
са мо ор га ні за ції: на вич ки під си лен ня впев не нос ті у со бі та здат нос ті кон тро-
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лю ва ти си ту а ції, бра ти на се бе від по ві даль ність, щоб змі ни ти си ту а цію, ді я ти 
інак ше, уп рав лін ня по чут тя ми і стре сом (умі ти зна хо ди ти пос лу ги під трим ки 
з пи тань ста те во го і реп ро дук тив но го здо ров’я, зок ре ма кон тра цеп ції, ко ри-
с ту ван ня пре зер ва ти вом, за по бі ган ня ВІЛ, не ба жа ній ва гіт нос ті, з пи тань сек -
су аль но го на сильс тва, екс плу а та ції і дис кри мі на ції, умі ти обс то ю ва ти влас ні 
цін нос ті в си ту а ці ях тис ку з бо ку ото чен ня то що) [5].



6. ВИЗ НА ЧАЛЬ НІ  ЧИН НИ КИ  ВПЛИ ВУ  НА  ЗДО РОВ’Я  ПІД ЛІТ КІВ

У цьо му роз ді лі роз гля да ють ся виз на чаль ні чин ни ки, які впли ва ють або 
мо жуть впли ва ти на здо ров’я та по ве дін ко ві прак ти ки що до здо ро во го спо со бу
жит тя. У по пе ред ніх роз ді лах уже бу ло заз на че но різ ни цю між дів ча та ми та 
хлоп ця ми, пев ні особ ли вос ті те ри то рі аль но�  по се лен сько го прос то ру. За галь-
но ві до мо, що іс нує зв’язок між со ці аль но�  е ко но міч ним ста ту сом та здо ров’ям, 
то му до пе ре лі ку пре дик то рів здо ров’я вклю че ні ма те рі аль ний стан сім’ї, 
ус піш ність у нав чан ні, ха рак те рис ти ка ра йо ну про жи ван ня. Та кож виз на ча єть ся,
яким є вплив на ок ре мі скла до ві здо ров’я бать ків ської сім’ї, ко ла од но літ ків, 
най ближ чо го ото чен ня, участі під літ ків у гро мад ській ак тив нос ті, ор га ні за ції
віль но го ча су, шкіль ного ото чен ня.

Здійснений статистичний аналіз (кореляційні зв’язки між відповідями на
запитання) дозволив на отриманих результатах опитування учнівської молоді
виокремити основні чинники, які є визначальними щодо стану здоров’я. Це – 
стать учнів; батьківська сім’я, вплив якої залежить від типології батьківської 
родини (повна, реструктурована та неповна родина), рівня авторитарності 
батьків, рівня взаєморозуміння підлітків з батьками; матеріальний стан сім’ї;
шкільне оточення, вплив якого аналізується через оцінку рівня успішності учнів
учителями та ставлення самих учнів до школи/навчального закладу, а також
загальну оцінку шкільного оточення; громадська активність учнів (участь у
діяльності різних організацій); змістовність проведення вільного часу; компанія
друзів (її вплив може проявлятись через наявність друзів з позитивними мо-
делями поведінки та через компанію друзів з ризикованими моделями пове-
дінки). Слід зазначити, що до завдань дослідження не входила оцінка рівня
поінформованості учнів щодо окремих аспектів здоров’я. Хоча цілком зро-
зуміло, що наявність необхідних знань та навичок є передумовою формування
здорового способу життя. У табл. 6.1–6.11 наведені ключові питання, які
характеризують різні аспекти здоров’я серед трьох вікових груп учнів (11-річні, 
13-річні та 15-річні), та їх залежність від вищезазначених  соціальних чинників.

На відповіді про стан фізичного здоров’я суттєво впливає стать учнів – дів-
чата більшою мірою відзначають незадовільний стан здоров’я, говорять про
наявність больових симптомів частіше ніж раз на тиждень. Частково це
пояснюється й тим, що хлопці меншою мірою зважають на певні проблеми свого
здоров’я, не схильні «жалітися». Важливе значення мають стосунки з батьками.
Підлітки, яким бракує батьківської теплоти і турботи, частіше вказують на
проблеми із здоров’ям, іноді підсвідомо розраховуючи таким чином привер-
нути до себе більше уваги з боку батьків. Такий самий вплив має і шкільне
оточення, особливо оцінка успішності учнів викладачами. Задоволеність жит-
тям у цілому також суттєво залежить від порозуміння з батьками, позитивного
шкільного оточення. Вагомим чинником є матеріальний стан родини. У молод-
шому віці значний вплив має змістовне проведення вільного часу та компанія
друзів з позитивною поведінкою й успішною соціалізацією. Для вікових груп 
13-річних та 15-річних підлітків відіграє роль участь у різноманітних органі-
заціях, гуртах, клубах  (табл. 6.1).
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Таблиця 6.1

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на стан фізичного здоров’я підлітків різних вікових груп та 

задоволеність життям в цілому 

– високий рівень впливу 
– наявність впливу 
– відсутність впливу

Отримані дані підтвердили на статистичному рівні важливість впливу на
поширення серед підлітків куріння (див. табл. 6.2) таких соціальних факторів, як
стать, повнота батьківської сім’ї, взаєморозуміння з батьками, ставлення до школи

Чинники впливу

Незадовільне 
здоров’я

2 або більше
симптомів

частіше ніж 1
раз на тиждень

Задоволеність
життям

(за10-бальною
шкалою)

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є  компанії моло-
дих людей, які спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами
позитивна

Оцінка ставлення учня до школи:
школа дуже подобається

Позитивна характеристика шкільного
оточення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна -
ками

Компанія друзів з ризиковою пове -
дінкою



111

та оцінка успішності з боку вчителів, змістовний вільній час та участь у різних
організаціях. Найбільший рівень впливу і на спробу куріння, і на регулярне куріння
у підлітковому віці має компанія друзів. Причому наявність кампанії друзів з
ризикованою поведінкою має більш сильний рівень впливу, ніж компанія друзів з
позитивними моделями соціалізації (табл. 6.3).

Таблиця 6.2

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на поширення куріння серед підлітків різних вікових груп 

– високий рівень впливу 
– наявність впливу 
– відсутність впливу

Чинники впливу

Пробували
коли-небудь

курити

Курять
щотижня

Курять
щоденно

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є  компанії моло-
дих людей, які спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами
позитивна

Оцінка ставлення учня до школи:
школа дуже подобається

Позитивна характеристика шкільного
оточення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна -
ками

Компанія друзів з ризиковою пове -
дінкою



Таблиця 6.3

Коефіцієнти кореляції між показниками поширення куріння 
серед підлітків різних вікових груп та наявністю компаній друзів 
з позитивними характеристиками чи ризикованою поведінкою

* Кореляція є значущою на рівні 95%.

Аналіз впливу соціальних чинників на поширення вживання алкогольних
напоїв та стан сп’яніння (див. табл. 6.4) показує, що стать, повнота батьківської
сім’ї, взаєморозуміння з батьками, ставлення до школи та оцінка успішності з 
боку вчителів і змістовний вільній час мають сильний вплив. Найбільший 
рівень впливу мають компанія друзів (як і на поширення куріння). Причому
наявність компанії друзів з ризикованою поведінкою також має більш сильний
рівень впливу, ніж кампанія друзів з позитивними моделями соціалізації.

У табл. 6.5 наведені чинники впливу на окремі характеристики харчування 
та дотримання дієти. До основних чинників, що визначають стиль харчування,
належать матеріальний стан сім’ї та тип поселення. Крім того, зафіксовано вплив
рівня взаєморозуміння з батьками, статі та друзів. Певне значення має також
позитивне шкільне оточення як середовище формування здорового способу
життя, в тому числі й здорового харчування. Щодо регулярних сніданків у будні, 
то для 11-річних основним фактором є взаєморозуміння з батьками, а для груп 
13-річних та 15-річних найбільш вагомим чинником є стать – дівчата частіше 
за хлопців відмовляються від сніданків. Досвід перебування  на дієті найбільше
визначається статтю, а також вплив має позитивне шкільне оточення як се -
редовище соціально-психологічного комфорту/дискомфорту. Отже і на задо -
воленість своїм тілом (табл. 6.6) основним чинником впливу є стать підлітків 
для всіх вікових груп (дівчата меншою мірою задоволені, ніж хлопці). Слід
зазначити, що сила впливу із збільшенням віку зростає.

На фізичну активність (табл. 6.6) підлітків усіх вікових груп найбільш силь -
ний вплив має стать, взаєморозуміння з батьками та участь у діяльності різних
організацій, до яких включені й культурно-спортивні. Для молодших вікових 
груп зафіксована кореляція між змістовним вільним часом та фізичною актив-
ністю, а також між позитивною характеристикою шкільного оточення та фізичною
активністю. Для групи 15-річних впливовим фактором стає тип поселення.
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Показник

Пробували 
коли-небудь курити

Курять 
щотижня

Курять 
щоденно

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Компанія друзів з
позитивними оз -
наками

0,12* 0,20* 0,26* 0,11* 0,24* 0,31* 0,12* 0,25* 0,32*

Компанія друзів з
ризиковою пове -
дінкою

-0,17* -0,25* -0,29* -0,09* -0,25* -0,35* -0,10* -0,28* -0,37*
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Таблиця 6.6

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на рівень фізичної активності та задоволеність своїм тілом 

серед підлітків різних вікових груп

– високий рівень впливу 
– наявність впливу 
– відсутність впливу

Однією з важливих характеристик соціального самопочуття підлітків є
залучення до таких дій, як образа інших або потерпання від образ. Цей аспект
шкільного життя набуває значення в умовах поширення проявів насильства у
суспільстві та в підліткових групах, більшої відкритості інформації щодо таких
проявів. Завдання нашого аналізу – визначити, які чинники сприяють поширенню

Чинники  впливу

Фізична активність
протягом 1–4 години
в день в середньому

на типовому тижні

Задоволеність/
незадоволеність

своїм тілом

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є  компанії моло дих
людей, які спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами по -
зитивна

Оцінка ставлення учня до школи:  школа
дуже подоба ється

Позитивна характеристика шкільного ото -
чення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна ками

Компанія друзів з ризиковою пове дінкою
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цих явищ, а які виступають бар’єрами. У табл.  6.7 та 6.8 наведена інформація
щодо рівня впливу окремих соціальних чинників на поширення ображання інших та
потерпання від образ. Таблиці певною мірою доповнюють одна одну і дозволяють
стверджувати, що основними чинниками стають фактори соціального сере до -
вища, а саме – сімейне оточення (рівень взаєморозуміння з батьками) та шкільне

Таблиця 6.7

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на поширення поведінки щодо ображання інших в навчальних закладах

серед підлітків різних вікових груп

– високий рівень впливу 
– наявність впливу 
– відсутність впливу

Чинники впливу

Ображання інших 
в навчальному закладі

протягом останніх місяців

2–3 рази
на  місяць 

хоча б 1 раз 
на місяць 

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є  компанії моло дих людей, які
спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами позитивна

Оцінка ставлення учня до школи:  школа дуже подоба -
ється

Позитивна характеристика шкільного оточення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна ками

Компанія друзів з ризиковою пове дінкою



оточення (позитивна характеристика шкільного оточення, позитивне ставлення
учнів до школи, позитивна оцінка успішності учнів викладачами). Крім того, хлопці
частіше повідомляли про те, що вони ображали інших, а дівчата частіше вказували
на потерпання від образ. На участь в ображанні інших значною мірою також
впливає кампанія друзів. Отже є підстави стверджувати, що створення в
навчальних закладах гармонійного, психологічно комфортного клімату,
доброзичливе та підтримуюче ставлення до учнів з боку викладачів, стосунки з
батьками на принципах взаємної довіри та порозуміння можуть сприяти зниженню
рівня агресії та її проявів у вигляді образ та проявів насильства у підлітковому
середовищі.   

Таблиця 6.8

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на поширення потерпання від образ серед підлітків різних вікових груп
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Чинники впливу

Зазнавали образ від інших 
в навчальному закладі

за останній місяць

2–3 рази 1 раз 

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є  компанії моло дих людей, які
спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами позитивна

Оцінка ставлення учня до школи: школа дуже подоба ється

Позитивна характеристика шкільного оточення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна ками

Компанія друзів з ризиковою пове дінкою

– високий рівень впливу           – наявність впливу             – відсутність впливу
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Щодо участі в бійках, то визначальними чинниками виявилися стать підлітків
та компанії друзів (табл. 6.9). Певний вплив справляє соціальне середовище – тип
поселення, наявність у районі проживання кампаній молодих людей, які
спричиняють неспокій.

Травматизм (табл. 6.10) серед підлітків усіх груп залежить від статі, типу
поселення, матеріального стану сім’ї та компанії друзів. Більш високий трав -
матизм серед хлопців, підлітків обласних центрів, з більш високим матеріальним
рівнем батьківської сім’ї.

Таблиця 6.9

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на поширеність участі у бійках серед підлітків різних вікових груп

– високий рівень впливу 
– наявність впливу 
– відсутність впливу

Чинники впливу

Участь у бійці 
за останні 12 місяців

3 і більше разів хоча б 1 раз

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є компанії моло дих людей, які
спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами позитивна

Оцінка ставлення учня до школи: школа дуже подоба ється

Позитивна характеристика шкільного оточення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна ками

Компанія друзів з ризиковою пове дінкою
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Таблиця 6.10

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на поширеність травматизму серед підлітків різних вікових груп

– високий рівень впливу 
– наявність впливу 
– відсутність впливу

Запитання щодо сексуальних контактів та вживання наркотичних речовин
ставилися у дослідженні лише старшій групі підлітків – 15-річним. У табл. 6.11
наведена інформація щодо чинників, які впливають на початок сексуального 
життя у віці до 15 років та на спробу марихуани або гашишу.  

Найбільш вагомими чинниками раннього сексуального дебюту є стать (хлопці
раніше набувають такий досвід) та компанія друзів. Певний вплив, але не такий

Чинники впливу

Мали травми (і потребували
медичного втручання) 
за останні 12 місяців

2 і більше разів хоча б 1 раз

11-
річні

13-
річні

15-
річні

11-
річні

13-
річні

15-
річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є компанії моло дих людей, які
спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами позитивна

Оцінка ставлення учня до школи: школа дуже подоба ється

Позитивна характеристика шкільного оточення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна ками

Компанія друзів з ризиковою пове дінкою



сильний, як вищезазначені, мають стосунки з вчителями (оцінка ви кладачами
успішності підлітків у навчанні), склад сім’ї (реструктурована сім’я є середо-
вищем, яке підштовхує до більш раннього початку сексуальних стосунків),
матеріальний стан сім’ї та тип поселення (табл. 6.11).

Для 15-річних підлітків найбільш вагомими чинниками долучення до вживання
наркотичних речовин також є компанії друзів. Крім цього також ви-
сокий рівень впливу мають організація вільного часу, стать, склад сім’ї, тип
поселення та оцінка успішності вчителями (табл. 6.11).

Таблиця 6.11

Рівень значущості впливу основних соціальних чинників 
на початок сексуального життя та поширеність вживання марихуани 

серед 15-річних підлітків
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Чинники впливу

Початок
сексуального

життя 
(наявний досвід

сексуальних
контактів)

Вживання
марихуани або

гашишу
протягом життя

15-річні 15-річні

Стать

Склад батьківської родини

Рівень авторитарності батьків

Рівень взаєморозуміння з батьками

Матеріальний стан сім’ї

Тип поселення 

У районі проживання є компанії моло дих людей, які
спричиняють неспокій

Оцінка успішності учня викладачами позитивна

Оцінка ставлення учня до школи: школа дуже подоба -
ється

Позитивна характеристика шкільного оточення

Членство в різних організаціях

Змістовний вільний час

Компанія друзів з позитивними озна ками

Компанія друзів з ризиковою пове дінкою

– високий рівень впливу           – наявність впливу             – відсутність впливу



Таким чином, результати опитування учнівської молоді дозволяють не 
лише виокремити основні соціальні чинники впливу на стан здоров’я підлітків, 
а й визначити силу такого впливу. Такий результат є вагомим внеском у ство-
рення доказової бази для коригування та вдосконалення програм спрямованих 
на формування здорового способу життя дітей та молоді. І хоча здійснений 
аналіз зорієнтований на описовий рівень представлення результатів, навіть на
такому рівні наголос зроблено на важливості соціального контексту життя мо-
лодих людей для здоров’я у широкому його розумінні.

Отримані результати важливі для політики та практики формування
здорового способу життя. Збереження та поліпшення здоров’я молодих людей,
зниження нерівності у питаннях здоров’я можна забезпечити лише спільними
зусиллями на різних рівнях – індивідуальному, рівні сім’ї, навчального закладу,
території проживання та всієї країни як макро-середовища соціалізації. З одного
боку, ми отримали дані щодо детермінант здоров’я, з іншого – потрібне по-
дальше вивчення спрямування впливу та взаємодії окремих чинників.

Важливим результатом є особливості характеристик здоров’я  для дівчат 
та хлопців, що наголошує на потребі посилення гендерного підходу в про-
цесах виховання, навчання, впровадженні програм щодо здоров’я та фор-
мування навичок здорового способу життя, в тому числі в інформаційно-освітніх
кампаніях, соціальній рекламі тощо.

Не можна ще раз не наголосити на важливості родини, сімейного ото-
чення. При цьому, як показують результати, ключовим аспектом виступає
взаєморозуміння підлітків та батьків. Отже, враховуючи особливості підліткового
вікового періоду, потрібна ретельна робота з батьками, донесення до них
інформації щодо важливості побудови стосунків взаємодії, вироблення спіль-
них рішень, поваги до особистості дитини, готовності допомогти у вирішенні 
будь-яких питань, які для дітей набувають ваги у певні періоди часу.  

У підлітковому віці одночасно з фізичним формуванням відбувається
розбудова системи соціальної підтримки, формування системи соціальних
зв’язків та взаємодії з найближчим оточенням (сім’я, друзі, школа чи інший
навчальний заклад). Для учнівської молоді система взаємодії у навчальному
закладі включає і вчителів/викладачів, і однолітків. Крім того, впливають загальні
норми і правила, які панують у кожному конкретному навчальному закладі. Отже
успішність в навчанні, оцінки вчителя та готовність допомогти, ставлення
однолітків та ставлення до однолітків, легкість/складність виконання завдань – 
усе це формує позитивне чи негативне з точки зору здоров’я соціальне ото-
чення, впливає на успішну адаптацію, формування почуття успіху, компетент-
ності, що призводить до задоволеності життям. Тому цілком очікувано, але 
важливо для тих, хто відповідає за створення позитивного підтримуючого
оточення у навчальних закладах, отримані результати підтверджують вагомість
впливу характеристик шкільного оточення на ті чи інші аспекти здоров’я підлітків.  

Матеріал цього розділу підкреслює, що дослідницький проект «Здоров’я 
та поведінкові орієнтації учнівської молоді» здатний забезпечити важливий вне-
сок у поглиблення розуміння того, як оточення молодих людей формує їх здо-
ров’я, і тим самим належно спрямувати політику та практичні зусилля на його
зміцнення.
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ВИС НОВ КИ ТА РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ

Проаналізовані поведінкові орієнтації респондентів проведеного соціо -
логічного опитування свідчать про переважання нездорового способу життя серед
значної частини учнівської молоді України. 

Істотні проблеми стосуються всіх визначальних складових способу життя:
– для більшості опитаних характерні неправильне щодо режиму і не -

раціональне щодо складу харчування та брак відповідних знань і навичок; украй
недостатня фізична активність (гіподинамія) і надмірне захоплення малорухомими
заняттями (зокрема, комп’ютерними іграми), брак усвідомленої потреби
балансування фізичних і розумових навантажень для гармонійного розвитку та
запобігання хронічним неінфекційним захворюванням;

– значна частина молоді практикує ранній початок куріння і подальше
засвоєння цієї звички, в тому числі й у щоденному режимі; ранній початок
вживання алкоголю, притому вік початку останніми роками зменшився, натомість
збільшилась кількість опитаних, які вживають алкоголь (особливо пиво) щоденно; 

– до чверті 15–16-річних мають досвід вживання наркотиків; близько
половини – практики статевого життя, вік початку якого останніми роками
зменшився; 

– застосування презерватива поки що не стало неодмінним під час статевих
контактів, при цьому досить поширним є вживання алкоголю та/або наркотиків; 

– значній частині опитаних бракує правильних знань щодо шляхів передачі
ВІЛ-інфекції, нерідко молоді люди оцінюють ступінь ризику інфікування внаслідок
особистої статевої поведінки неадекватно реальній загрозі; 

у середовищі української учнівської молоді досить поширені прояви
психічного і фізичного насильства.

Так само не є безпроблемними умови життя підлітків у родинному і
навчальному соціальному оточенні:

– для багатьох сімей характерні недостатня інформованість про життя дітей,
переважання материнського впливу, нестача батьківських знань і навичок
виховання, брак достатнього за часом, довірливого за характером, корисного за
змістом родинного спілкування, нестача традицій, знань і навичок ведення
здорового способу життя в сім’ї;

– значна кількість молоді незадоволена школою, відчуває складність
навчання і втому від занять, не вважає середовище співучнів психологічно
комфортним, а свій голос – достатньо значимим при обговоренні проблем
навчання;

– у певної частини опитаних сформоване відчуття несправедливості
педагогів, неприйняття ними учнів як особистостей, недостатнього заохочення їх
до висловлення власної думки, неготовності до надання їм додаткової допомоги.

Наведені результати дослідження свідчать, що нинішній спосіб життя
української учнівської молоді може негативно впливати на стан здоров’я як під 
час навчання, так і щодо перспективи його збереження/зміцнення надалі в
дорослому житті. Крім того, це може обмежувати ефективність навчально-
виховного процесу в закладах. Загалом наявна ситуація створює загрозу
формування молодого покоління, фізично, психічно, духовно і соціально не
підготовленого належною мірою до реалізації завдань соціально-економічного
розвитку українського суспільства, тому що в умовах глобальної конкуренції та
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примату економіки знань якість продуктивних сил країни визначатиметься,
передовсім, володінням значною кількістю індивідів якомога більшим арсеналом
професійних і життєвих знань і навичок, реалізовувати які необхідно за умов
доброго здоров’я і довголіття в активному стані. 

Отже, очевидно, що звичні для практики української школи останніх років
компоненти організації навчально-виховного процесу, спрямовані на збереження
і зміцнення здоров’я учнів/студентів, у нинішніх соціально-економічних,
екологічних і культурних умовах трансформаційного суспільства не тільки не
забезпечують поліпшення стану справ, а й не забезпечують можливостей
ефективно протидіяти його погіршенню. Це актуалізує проблему переходу від
окремих заходів, програм, проектів з розбудови здорового навчального
середовища, викладання окремих, часом – необов’язкових, факультативних тем,
предметів і курсів з проблематики здоров’я у тих навчальних закладах, класах,
групах, де є відповідні організаційні, кадрові і матеріально-технічні ресурси, до
розбудови цілісної національної системи формування здорового способу життя
дітей і молоді на базі навчальних закладів країни, ініційованої, законодавчо
забезпеченої і впровадженої на державному рівні у загальноукраїнському
масштабі.

Результати проведеного дослідження дозволяють визначити основні
тематичні напрями розбудови такої системи, які стосуються найбільш гострих
проблем, котрі у першу чергу мають бути включені до змісту навчально-виховної
роботи навчальних закладів. Це проблематика виховання культури статевих
стосунків, профілактики небажаної вагітності та інфекцій, що передаються
статевим шляхом, інфікування на ВІЛ; гармонізації фізичних і розумових
навантажень; запобігання поширенню куріння, алкоголізації та наркотизації;
виховання культури харчування; запобігання поширенню насильства у середовищі
учнівської молоді; пошуку ефективних важелів посилення двосторонньої співпраці
школи і родини; переведення взаємин між педагогічними і учнівськими
колективами навчальних закладів з площини ієрархічної підпорядкованості у
площину рівноправного партнерства1. 

Охоплення цією діяльністю всіх закладів освіти незалежно від типів, рівнів
акредитації і форм власності слугуватиме створенню психологічно комфортного
навчального середовища, сприятливого для розв’язання як власне проблеми
доброякісної освіти, так і проблеми формування здорового покоління. Але
практичне досягнення такого охоплення у вітчизняних реаліях малоймовірне, якщо
й надалі робота буде обмежена ініціативами окремих закладів, які працюють в
умовах відсутності державної системи формування здорового способу життя дітей
і молоді. 

Разом з тим, в Україні на цей час опубліковані теоретичні розробки з
організації і методики створення національної системи формування здорового
способу життя і результати практичного досвіду впровадження її компонентів 
на експериментальних майданчиках Рівненської та Черкаської областей у
2003–2005 рр. [21; 22]. Зміст цієї діяльності був висвітлений у Щорічній доповіді
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про

1 За переліченими напрямами на основі матеріалів дослідження було видано серію з дев’яти
тематичних інформаційних буклетів на допомогу фахівцям, які працюють у навчальних закладах
країни [20].



становище молоді в Україні за підсумками 2002 р. [23], а результати пілотного
впровадження системи, названої модель «Молодь за здоров’я» [6], були
обговорені на парламентських слуханнях у Верховній Раді України 26 листопада
2003 р., де стратегія щодо впровадження і адаптації цієї багаторівневої
міжгалузевої моделі отримала громадське й політичне визнання. За підсум-
ками слухань була прийнята Постанова Верховної Ради України від 03.02.2004 р. 
№ 1425-IV «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в
Україні «Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми
та перспективи», якою було рекомендовано створити Український центр
формування здорового способу життя і розробити Національну програму
формування здорового способу життя на 2005–2010 роки. Розробники моделі
«Молодь за здоров’я» підготували для Міністерства охорони здоров’я України
пропозиції стосовно виокремлення спеціального напряму формування здорового
способу життя молоді, але означена програма досі не прийнята.

Необхідно наголосити, що успіх багатосекторального співробітництва щодо
формування здорового способу життя дітей та молоді в нашій країні передбачає
консолідацію зусиль усіх інститутів суспільства з використанням напрацьованого
досвіду та успішних практик інших країн. Зокрема, необхідні переорієнтація
діяльності системи охорони здоров’я з метою посилення компонента
профілактики, розширення спектра та масштабів соціальних проектів системи
соціальних служб для дітей, сімей та молоді, розвиток різноманітних проектів
адаптаційного та реабілітаційного спрямування [24]. 

Окремої  уваги заслуговують інформаційно-просвітні заходи щодо
формування усвідомлення суспільством наслідків погіршення здоров’я
дітей та молоді, створення позитивного середовища успішної соціалізації,
усунення наявних бар’єрів щодо формування здорового способу життя
дітей та молоді. Вагома роль у цьому питанні належить засобам масової
інформації, спеціалізованим агентствам, що формують громадську думку,
рекламним кампаніям. Конче необхідно заборонити рекламу алкогольних
напоїв та сигарет, збільшити обсяг та поліпшити якість і цільове
спрямування соціальної реклами. Важливим є посилення гендерного
підходу у формуванні здорового способу життя. Потрібно також
продовжити роботу щодо активного залучення самої молоді до прийняття
рішень та безпосередньої участі у програмах, спрямованих на збереження
та зміцнення здоров’я.

Очевидно, з огляду на нинішній стан справ щодо здоров’я і способу життя
учнівської молоді України, настав час, коли подальше зволікання із включенням 
у структуру державного управління національної системи формування здорового
способу життя дітей і молоді створює загрозу національній безпеці, перспекти-
вам розвитку українського суспільства. Відтак було б вельми доцільним
рекомендувати зацікавленим міністерствам (передовсім Міністерству освіти і
науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству України в
справах сім’ї, молоді та спорту) невідкладно ініціювати прийняття відповідної
законодавчо-нормативної бази, яка сприятиме практичній реалізації системної
роботи з формування здорового способу життя через наявні структури, що
працюють з дітьми та молоддю (заклади освіти, охорони здоров’я, соціальні
служби тощо), в українському суспільстві, в масштабах всієї країни на засадах
координації та взаємодії.
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Важливо також врахувати уроки минулого досвіду впровадження в українській
школі різноманітних програм і проектів здоров’я – жодні не виявилися
довготривалими та/або ефективними, якщо не супроводжувалися стандар -
тизованими системами моніторингу і оцінки з чітко визначеними об’єктивними
критеріями та індикаторами. Як довела практика, найбільш ефективним
інструментом подібного моніторингу слугують соціологічні дослідження (шкільні
опитування) на зразок того, результати якого представлені у цьому документі.
Періодичне соціологічне вимірювання ситуації та оприлюднення результатів стає
потужним фактором забезпечення ефективності діяльності, коригування, за
потреби, її окремих компонентів. Тому було б доцільним включити інструмент
систематичного моніторингу здоров’я та поведінкових орієнтацій учнівської
молоді до планових заходів зацікавлених міністерств, передовсім Міністерства
освіти і науки України.
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