
 

 

 

 

 
 

 
 

Здоров’я та поведінкові 
орієнтації учнівської 

молоді 
Health Behavior in School-aged Children:  

a cross-national study - 2014 



Партнери дослідницького проекту: 
- Міністерство охорони здоров’я України (робоча група) 
- Міністерство освіти і науки України 
- Міністерство молоді та спорту України 
- Міністерство соціальної політики України 
- Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 
- Всесвітня організація охорони здоров’я 
 
 
Хвилі опитування в Україні:      2002, 2006, 2010, 2014 
 
 
Регіони опитування: 24 області, АР Крим та м. Київ.  
 
Національна вибіркова сукупність дає можливість аналізу за 

віком, статтю, типом поселення, регіоном, типом сім’ї, 
матеріальним станом тощо  

 
 Метод отримання інформації – самозаповнення  

формалізованого запитальника у навчальних аудиторіях  

+ індивідуальний конверт 



Цільові групи дослідження: 

7-8 клас 
ЗОНЗ 

5-6 клас  
ЗОНЗ 

11 років 13 років 15 років Україна: 
17 років 

11 клас ЗОНЗ; 
•2 курс (після 9 кл.) 
ПТНЗ 
•2 курс (після 9 кл.) 
ВНЗ І-ІІ рів. акр.  
 
 

• 9-10 клас 
ЗОНЗ; 
• 1 курс ПТНЗ 
(після 9 кл.); 
• 1 курс ВНЗ І-
ІІ рів. акр. 
(після 9 кл.) 

Україна, 2014 р.: 
11 390 респондентів      
   віком  10-17 років 
458 навч. закладів   
313  населених пунктів 



Батьківська обізнаність 

хто мої друзі як витрачаю 
свої гроші 

де буваю 
після 

навчання 

де буваю 
увечері 

що роблю у 
вільний час 

50,2 

41 
47 

40 
33,6 

45 

35,5 

27 25 25 

Мій батько знає небагато або нічого не знає… 
 
Моя мати знає небагато або нічого не знає… 
 



Родинне спілкування 
сума відповідей «Щодня» та «Майже щодня» 

Граємо у спільні ігри у квартирі (будинку) 

Гуляємо разом 

Відвідуємо місця розваг 

Разом займаємось спортом 

Обговорюємо спільно проблеми, новини 

Виконуємо разом хатню роботу 

19,7 

26 

12,2 

23,5 

66,8 

66,3 



Стан здоров’я та поведінкові практики 
українських підлітків 

6 

сума відповідей «Посереднє» та «Погане» 
Самооцінка учнями свого здоров’я 

12 13 
11 

13 
16 15 

16 16 
21 22 

28 
30 

37 
36 

11 років 12  років 13 років 14  років 15 років 16  років 17 років 

хлопці 

дівчата 



Самооцінка учнями свого здоров’я (у порівнянні з 
європейськими країнами-учасницями проекту HBSC-2010) 

7 

сума відповідей «Посереднє» та «Погане» 

11 - річні 13 - річні 15 - річні 



Стан фізичного здоров’я 
Часті скарги на здоров’я (раз на тиждень або частіше) 

Почував(ла) себе роздратованим(ною) 

Нервував(ла) 

Боліла голова 

Почував(ла) себе пригніченим(ою) 

Болів живіт 

Боліла спина 

Мучило безсоння, були проблеми із 
засинанням 

Почував(ла) запаморочення 

38 

35 

24 

20 

17 

20 

16,5 

11 

54 

52 

41 

34 

28 

26 

22 

17,5 
Хлопці 
Дівчата 



Стан фізичного здоров’я 
Частка підлітків з вагою вище норми (сума категорій «надмірна 

маса тіла», «ожиріння» за розрахованим ІМТ) 

18 

19 

15 
14 

13,5 

14 

8 

9,5 

9 

9,5 

6,5 

6 

6 5 

11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 

хлопці 

дівчата 



Наявність досвіду 

11 11 
14 

27 

34 

42 

52 

16 21,5 

30 

45 

57 

68 

76 

2 4 
6,5 

12 
16 

11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 

куріння 

алкоголь 

марихуана 



Досвід статевих стосунків 

1,1 2,2 
7,7 

20,8 

33,9 

13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 

11,7 15,4 
23,4 

44,6 
54,9 

13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 

Выступающий
Заметки для презентации
Серед  15–17-річної молоді 42 відсотки мають досвід статевих стосунків (55 відсотків серед хлопців та 31 відсоток серед дівчат). Кожний десятий повідомив про початок статевих стосунків у віці молодше 15 років. 



Рівень поінформованості про  
шляхи запобігання ВІЛ-інфікуванню  

Правильно визначають шляхи запобігання інфікуванню ВІЛ  
           24%  (2014), 17% (2010), 15% (2006)  
Не використовували ПРЕЗЕРВАТИВ під час останнього статевого 
контакту:   13%                31% 

використовувати презерватив 
при кожному статевому акті 

обмежити кількість статевих 
партнерів 

відкласти початок статевого 
життя 

41 

39 

28 

Частка підлітків, які знають, що інфікуванню ВІЛ можна запобігти, якщо… 

Выступающий
Заметки для презентации
У зв’язку з подальшим загостренням в Україні епідемії ВІЛ/СНІДу були проаналізовані знання учнівської молоді з цього кола питань. Виявилося, що частка учнівської молоді, яка відповідала “не знаю” на запитання стосовно шляхів передачі ВІЛ-інфекції складає чверть (за даними 2006 р. – третина). 17 відсотків мають коректні знання (за даними 2006 р. – 15 відсотків), - отже рівень знань учнівської молоді про ВІЛ/СНІД і про шляхи, якими передається ВІЛ-інфекція, дещо покращився, хоча все ще є суттєво нижчим ніж бажане цільове завдання досягти 95 відсотків показника поінформованості серед молоді. Під час останнього статевого контакту кожний шостий не користувався презервативом. 



Джерела отримання інформації 
Про ВІЛ/СНІД Про статеві стосунки 

Інтернет 

Друзі, однокласники 

Телебачення 

Батьки 

Медичні працівники 

Вчителі 

Журнали 

Старші брати/сестри 

Газети 

Радіо 

37 

46 

50 

28 

25 

19 

28 

15 

15 

8 

70 

53,5 

50,6 

38,8 

37,8 

32,3 

25,5 

20,6 

12,4 

10,2 

Вчителі 

Інтернет 

Телебачення 

Медичні працівники 

Батьки 

Газети 

Друзі, однокласники 

Журнали 

Радіо 

Старші брати/сестри 

62 

47 

74 

63 

49 

41 

45 

39 

24 

18 

64,2 

64 

63 

60,5 

45,5 

33,4 

31,5 

28,8 

27,4 

19,7 
2010

2014

Выступающий
Заметки для презентации
Найбільшу роль у поширенні інформації про ВІЛ/СНІД, відіграють ЗМІ (78 відсотків опитаних назвали телебачення, 43 відсотки – газети і журнали), медичні працівники (67 відсотків), вчителі (66 відсотків), батьки (52 відсотки) та Інтернет (50 відсотків).  Найбільш поширеними джерелами інформації про статеві стосунки є телебачення (50 відсотків), однолітки (46 відсотків) та Інтернет (37 відсотків).



Учні/студенти, які за останні два місяці  
зіштовхувались із образами/приниженням/ 

знущанням у навчальному закладі 1-2 рази (на момент 
опитування), %  

14 



Фізична активність та пасивне проведення  
вільного часу 

33,2 
28,7 25,1 27,5 

21,2 20,2 17,5 
13,2 

36,1 35 
31,5 32,5 32 31,3 

27,5 

22,4 

10 років 11 років 12 років 13 років 14 років 15 років 16 років 17 років 

Дівчата Хлопці 

Щоденні заняття фізичними вправами зменшується з віком: 
                                                                        - серед хлопців в 1,6 рази 
                                                                        - серед дівчат в 2,5 рази 



Пасивне проведення часу 
Користування електронними 

гаджетами від трьох до шести 
годин 

Перегляд телепередач від трьох до 
шести годин 

17 

29 

41 

45 

27 

41 

53,5 54 

11 років 13 років 15 років 17 років 

у будні дні 

у вихідні дні 

25 

36 
38 37 

44 

56 58 
59 

11 років 13 років 15 років 17 років 



Рекомендації (1) 
 Розроблення стратегії формування усвідомленого 

батьківства з метою забезпечення фізичного та 
інтелектуального розвитку дітей та підлітків, передачі їм 
практичних умінь і навичок, формування активної життєвої 
позиції, засвоєння моральних цінностей. 

 На регіональному, місцевому та локальному рівнях 
здійснити об’єктивну оцінку наявності, стану та 
доступності об’єктів фізкультурно-спортивного та 
оздоровчого профілю та їх цільового використання дітьми 
та молоддю.  

 Включити показники фізичної активності дітей та 
підлітків до Загальнодержавної програми «Здоров’я – 
2020: український вимір». 



Рекомендації (2) 
 Посилити взаємодію фахівців мережі Клінік, дружніх до 

молоді, з медпрацівниками, які працюють у навчальних 
закладах. 

 Удосконалити підготовку фахівців з питань сексології та 
охорони репродуктивного здоров’я у вищих педагогічних і 
медичних навчальних закладах. 

 Продовжувати роботу з підвищення обізнаності вчителів, 
психологів та медичних працівників навчальних закладів 
щодо ВІЛ/СНІД, шляхів передачі ВІЛ, здорового способу 
життя. 
 
 



Рекомендації (3) 
 Включення показників рівня знань дітей та підлітків 

щодо шляхів передачі ВІЛ до Державної програми 
"Репродуктивне здоров'я нації" та до Загальнодержавної 
цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
на 2014-2018 роки. 

 Залучення молоді до спільної ініціативи  ЮНЕЙДС та 
ЮНІСЕФ All In з метою забезпечення молодих людей 
центральною роллю в міжнародному русі з поширення 
лікувальної, політичної та просвітницької діяльності в 
сфері ВІЛ. 

 



Рекомендації (4) 
 Формування цілісної державної політики України  щодо 

алкоголю та наркотиків, з метою загального зменшення 
вживання зазначених речовин та зниження таким чином 
гостроти пов’язаних із цим соціальних проблем як серед 
загального населення, так і серед молоді, зокрема дітей 
шкільного віку. 

 Посилення превентивної освіти з питань користування 
відеопродукцією та Інтернет-ресурсами. 

 В межах діючих інформаційно-освітніх заходів у сфері ФЗСЖ 
приділити особливу увагу «легким» формам прояву 
насильства серед дітей.  

 Розроблення та впровадження спеціальних програм 
підтримки психологічного самопочуття та емоційного 
комфорту, комунікативних навичок підлітків. 



Додаткову інформацію можна отримати в  
 

 Українському інституті соціальних досліджень  
ім. Олександра Яременка  

Ольга Балакірєва, керівник проекту HBSC в Україні , bon@ief.org.ua 
         
        Контактна інформація:  01011, м. Київ, Україна,  

                                    вул. Панаса Мирного, 26, оф. 210 
               Тел. +38 044 501-50-75  

                         Тел./факс +38 044 501-50-76 
                                                  info@uisr.org.ua;    http://www.uisr.org.ua 

 

 ЮНІСЕФ Україна 
Вероніка Ващенко,  

Керівник інформаційного відділу ЮНІСЕФ Україна,  
 Тел. +38-044-254-2450 

vvashchenko@unicef.org 
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mailto:info@uisr.org.ua
mailto:info@uisr.org.ua
mailto:info@uisr.org.ua
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