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ПРЕС-РЕЛІЗ
НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВООЗ СВІДЧИТЬ, ЩО РІВЕНЬ КУРІННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗНИЗИВСЯ, АЛЕ ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ ТА
ЇЇ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІДРИВАЄТЬСЯ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ ТА
СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ
Нове загальноєвропейське опитування ВООЗ в рамках міжнародного
проекту «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді (HBSC)» свідчить,
що частка 15-річних дітей, які вперше викурили у віці до 13 років значно
знизилася з 2010 року. Однак, незважаючи на те, що 80% респондентів
повідомляють в цілому, про високі показники задоволеності життям, гендерні та
соціально-економічний статус негативно впливають на здоров'я молодих
людей, їх благополуччя та вибір способу життя на вирішальному етапі свого
розвитку.

Рівень куріння помітно знизився в порівнянні з попереднім опитуванням.
Частина 15-річних молодих людей, які вперше закурили у віці 13 років або
молодше, наприклад, знизилася в середньому від 24% до 17%, однак відмінності
між країнами великі. В цілому, хлопці більш схильні до куріння, однак гендерні
відмінності невеликі та присутні не у всіх країнах. Відсутність послідовного
зв'язку вживання тютюну з достатком сім'ї передбачає, що куріння лише
частково визначається соціально-економічними факторами.

Позитивні новини про куріння нівелюються іншими аспектами доповіді. У
цілому задоволеність життям незначно знижується із дорослішанням дітей.
Також підлітки із сімей з низьким рівнем доходу, в цілому, повідомляють про
більш низькі рівні задоволення власним життям.

Послідовні дослідження, проведені з 2002 року, доводять, що відмінності в
задоволеності власним життям підлітками в країнах Західної та Східної Європи
зменшилися, а такі країни, як Естонія, Латвія, Литва, Російська Федерація,
Україна та Хорватія повідомили про істотне збільшення рівня задоволеності
життям, хоча показники стабілізувалися після останнього дослідження,
проведеного в 2010.
Дані дослідження як інструмент формування державної політики

Дані дослідження, зібрані на основі опитувань тисяч підлітків,
забезпечують їхню можливість бути почутими під час формування ВООЗ своєї
європейської стратегії, політики та заходів щодо поліпшення здоров'я та
благополуччя дітей та підлітків. Зростаюча доказова база дослідження закликає
до більш ефективних і цілеспрямованих заходів з боку урядів та осіб, що
визначають та формують політику щодо подолання наслідків соціальної та
гендерної нерівності серед молоді в Європі.
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"Поведінкові орієнтації, соціальні звички та погляди, отримані в
найважливішому другому десятилітті життя молодої людини проносяться у
доросле життя та впливають на весь її життєвий цикл," сказала Жужанна Якаб,
директор Європейського Регіонального бюро ВООЗ. "Хороший старт може
тривати все життя. Не дивлячись на значні досягнення в галузі охорони здоров'я
підлітків, а також значне скорочення куріння підлітків, багато з них, як і раніше
стикаються з величезними нерівноправності; дівчатка та діти з
малозабезпечених сімей постійно повідомляють про гірший стан фізичного і
психічного здоров'я та більш низькі показники фізичної активності, ніж у
хлопчиків і дітей з більш забезпечених сімей. Дані, наведені в дослідженні HBSC
вказують нам на втручання, які можуть звузити цей розрив і підтримувати
розвиток позитивних навичок протягом усього життя".

Доповідь ВООЗ «Зростання в нерівності: гендерні та соціальноекономічні відмінності в показниках стану здоров’я та благополуччя
молоді» охоплює 42 країни Європі та Північної Америки. Результати
аналізуються 340 дослідниками, діяльність яких координується Міжнародним
координаційним центром в Університеті Сент-Ендрюс (Шотландія) і Центром
управління даними в Університеті Бергена (Норвегія).

Крос-національний огляд охоплює різні аспекти здоров'я та соціальної
поведінки підлітків, в тому числі самооцінку психічного здоров'я; ожиріння і
сприйняття власного тіла; харчові звички; фізичну активність; підтримку з боку
сім'ї і однолітків; тютюнокуріння, вживання алкоголю та марихуани; і
образи/знущання (додається короткий виклад основних висновків з кроснаціонального обстеження).
У останній доповіді HBSC, в якій представлені дані обстеження 2013/2014
рр., особлива увага приділяється впливу гендерних та соціально-економічних
відмінностей на шляху розвитку та зростання молодих людей.

Д-р Джо Інчлі, міжнародний координатор проекту та відповідальний
редактор доповіді, сказала: "Результати дослідження підкреслюють значні
гендерні відмінності щодо здоров'я протягом підліткового віку. У той час як
дівчатка частіше їдять фрукти та овочі й чистять зуби, ніж хлопчики, вони
повідомляють про більш негативне самосприйняття та гірше психічне
благополуччя. Хлопчики, як правило, фізично активніші, але більш схильні до
ризикованої поведінки. Відмінності між країнами демонструють важливість
розуміння ролі гендерних норм та культурних очікувань впливу на поведінку.
Багато аспектів пов’язаних зі здоров'ям є соціально зумовленими. Молоді люди з
більш неблагополучних сімей не тільки повідомляють про більш низький рівень
позитивних поведінкових практик, що сприяють зміцненню здоров'я, але і
мають менше соціальних активів, таких як підтримка з боку сім'ї та друзів".

Значна частина Європейської стратегії ВООЗ щодо поліпшення здоров'я
дітей та підлітків ґрунтується на даних, отриманих з послідовних досліджень
HBSC. Стратегія викладає бачення, керівні принципи та пріоритети для країн, що
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працюють в різних секторах – від урядових до неурядових та громадських
організації – з метою захисту та зміцнення здоров'я та благополуччя дітей і
підлітків в Європейському регіоні ВООЗ.

Дослідження HBSC вплинуло на політику та законодавство в різних
європейських країнах протягом 33 років з моменту публікації своєї першої
доповіді. Після того, як звіт 2003 року показав різкий сплеск споживання
алкоголю серед молодих німців, уряд Німеччини, наприклад, збільшив податок
на "слабоалкогольні напої" та поліпшив їх маркування; це призвело до значного
скорочення такого споживання. Дані, зібрані в наступних звітах HBSC були
використані для розробки державної стратегії шотландського уряду з питань
вагітності та батьківства серед молодих людей. Тривожні тенденції до
погіршення психічного здоров'я молодих шведів, виявлені під час обстежень
HBSC спонукали важливу ініціативу Агентства громадської охорони здоров'я
Швеції, яка визначала причини цього погіршення та пропонувала шляхи
покращення ситуації.

"Ми більше не повинні ставитися до молодих людей як до однорідної
групи, для яких однакові втручання є адекватною відповіддю для вирішення їх
потреб", ─ сказала д-р Жужанна Якаб. "Молоді люди, настільки ж різні, як і
дорослі; вони вимагають цілої низки заходів, які б відображали їх несхожість і, в
повній мірі, брали до уваги їхній вік, стать, а також соціальне та культурне
середовище. У доповіді, молоді люди говорять про все, як воно є, та
підкреслюють те, що для них важливо, а ми в свою чергу маємо діяти,
спираючись на ці дані".
Щоб отримати доступ до повної копії «Зростання в нерівності: гендерні
та соціально-економічні відмінності в показниках стану здоров’я та
благополуччя молоді», перейдіть за посиланням:

http://www.euro.who.int/en/hbsc-report-2016

Для подальшої інформації звертатись до:
Tina Kiaer
Communications Officer
WHO Regional Office for Europe
UN City, Marmorvej 51
2100 Copenhagen, Denmark
Mobile: +45 30 36 37 36
Email: tki@euro.who.int

Cathy Bartley: +44 7958 561 671
or cathy.bartley@bartley-robbs.co.uk
Tony Kerridge: +44 7583 65770
or tony.kerridge@bartley-robbs.co.uk
Bartley Robbs Communications
8 Maidenstone Hill
London SE10 8SX, United Kingdom
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ПРОЕКТ HBSC В УКРАЇНІ
Україна є повноправним учасником міжнародного дослідницького
проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» («Health
Behaviour in School-aged Children» – HBSC).
В Україні проведено 4 хвилі опитування (2002 р. опитано 5267 осіб;
2006 р. – 6535 осіб, 2010 р. – 10 343 особи, 2014 р. – 11 390 осіб) за
підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Реалізації проекту в Україні сприяли такі організації-партнери, як
Міністерство охорони здоров’я України (при ньому створено робочу групу
проекту), Міністерство освіти та науки України та Міністерство молоді та спорту
України.

«Доцільно, щоб до системи національного моніторингу стану здоров’я дітей
та підлітків увійшли показники соціологічного дослідження, які характеризують
поведінкові практики, установки та рівень знань», ─ зазначає Ольга Балакірєва,
канд. соціол. наук, науковий керівник проекту в Україні, член Асамблеї головних
дослідників проекту HBSC від України. «В цьому контексті важливо підвищити
ефективність освітніх програм з формування навичок здорового способу життя
молодих людей в усіх формах навчальних закладів. Важливо відзначити, що
наразі недостатньо використовується потенціал співпраці з батьками та
взаємодії навчальних закладів з Клініками дружніми до молоді, центрами
соціальних служб та громадськими організаціями».
Національний аналітичний звіт доступний за наступними посиланнями:
http://www.uisr.org.ua/hbsc;
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Analitical_report_HBSC_2015_Internet.pdf

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ HBSC В УКРАЇНІ (2014 рік)
Родина та її вплив на здоров’я підлітків.

• Майже половина учнів шкіл безконтрольно, з боку батьків, витрачають
свої кишенькові гроші.

• Третина матерів учнів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗОНЗ) не
знає, чим займаються їх діти у вільний час; 50% учнів шкіл вказали, що батько
не знає, де вони бувають після навчання.

• Спільне обговорення проблем та новин у щоденному спілкуванні в сім’ї
зменшується з віком: серед 11- та 13-річних підлітків таких 70%, серед 15-річних
– 66%, серед 17-річних – 62%.

• Самооцінка здоров’я українськими підлітками усіх вікових категорій є
нижчою, ніж серед учнівської молоді країн Європи та Північної Америки.

• Кожен п’ятий підліток вважає власне здоров’я посереднім або поганим,
при цьому дівчата вдвічі гірше оцінюють стан свого здоров’я (27% назвали його
посереднім або поганим), ніж хлопці (14%).
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Тютюн, алкоголь та інші наркотичні речовини.
• Третина учнівської молоді віком 11–17 років має досвід тютюнокуріння.

• Кожен десятий підліток вперше спробував викурити сигарету у віці 11
років або раніше.
• Щодня курять 7% учнівської молоді (10% серед хлопців та 5% серед
дівчат). Кожен другий учень ПТНЗ курить щоденно.

• Кожний сьомий серед 11-річних та 76% 17-річних мають досвід
споживання будь-якого алкогольного напою.
• Кожен десятий хлопець та 6% дівчат спробували алкоголь ще у віці 11
років або раніше.

• Майже кожен четвертий підліток віком від 13 до 17 років раз на місяць
вживає міцні алкогольні напої.

• Четверта частина підлітків хоч раз у житті були п’яними – 6% серед 10річних та 61 відсоток серед 17-річних.
• Кожен дев’ятий підліток вживав марихуану хоча б один раз протягом
життя.
• Вік першого вживання марихуани найчастіше припадає на 15–16 років.

• Про вживання марихуани за останні 30 днів повідомили 3 відсотки
підлітків – від 0,4 відсотка у віці 13 років до 6% у віці 17 років.
• Найбільше практикували вживання марихуани, за останні 30 днів, учні
ПТНЗ – 7% (9% юнаків та 5% дівчат).
Інфекції, що передаються статевим шляхом та ВІЛ-інфекція.

• Серед 13–17 річних підлітків кожен третій хлопець та кожна шоста
дівчина мають досвід статевих стосунків.
• Майже кожен восьмий хлопець та кожна третя
використовували презерватив під час останнього статевого акту.

дівчина

не

• Статево активні дівчата у всіх вікових категоріях часто повідомляють про
нехтуванням презервативами під час статевих контактів (повідомили про це дві
третини 13-річних, кожна четверта віком 15–16 років та кожна третя серед 17річних дівчат).

• Тільки 24 відсотки мають правильні знання про шляхи передачі ВІЛ, що є
суттєво нижчим ніж бажане цільове завдання досягти 95% показника
поінформованості серед молоді.

• Найбільшу роль у поширенні інформації про ВІЛ/СНІД, відіграють вчителі
(64 відсотки), Інтернет (62%), ЗМІ (62 відсотки опитаних назвали телебачення,
34 відсотки – газети, 29 відсотки - журнали), медичні працівники (60%), батьки
(46 відсотки).
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• Дві третини (66%) знають, куди можна звернутися, якщо є бажання
пройти тестування на ВІЛ.
Низький рівень фізичної активності та пасивне проведення часу.

• Щоденними інтенсивними (тривалістю не менше ніж 1 година) фізичними
вправами займаються 35% 10-річних підлітків та 18% 17-річних.

• 76% підлітків переглядає телепередачі (відео) до трьох годин на день,
однак з віком ця частка зменшується.

• Серед 11-12 річних кожний четвертий (24–27%) проводить за екранами
від трьох до шести годин у будній день; серед 13-річних – кожен третій (33
відсотки), серед 14–17-річних – 37%. У вихідні дні ці показники істотно
збільшуються: серед 11–12 річних від трьох до шести годин проводять біля
екранів телевізорів майже 50% хлопців та дівчат; серед 13-річних – 55%, серед
14–15-річних – 57%; 16-річних – 62 відсотки; 17-річних – 56% (хлопців – 50%,
дівчат – 62 відсотки).
***

Про дослідження HBSC в Україні: Соціологічне опитування 2014 р.
проведено у 458 навчальних закладах (опитано 11 390 респондентів),
розташованих у 313 населених пунктах. Дослідження реалізовано Українським
інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за технічної
підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, в рамках міжнародного
проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я та поведінкові
орієнтації учнівської молоді», здійсненного у 42 країнах Європи та Північної
Америки. Опитування охопило учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл; 1-го, 2го курсів ПТНЗ та студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти),
які представляють дітей та молодь 10–17 років, що навчається.

За додатковою інформацією звертайтесь до:
Ольга Балакірєва, керівник проекту HBSC в Україні, bon@ief.org.ua,
тел: +380 50 310 31 47

Тетяна Бондарь, директор Українського інституту соціальних досліджень імені
О. Яременка, bondar@uisr.org.ua, тел: +380 44 5015075

Дарина Павлова, координатор проекту HBSC в Україні, d.pavlova@uisr.org.ua,
тел: +380 44 5015075
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ З ДОПОВІДІ ПРО ПРОВЕДЕНЕ МІЖНАРОДНЕ
ОБСТЕЖЕННЯ HSBC 2013/2014
Про стан здоров'я і поведінку
• За відповідями підлітків, психічне здоров'я дівчат є гіршим, ніж у
хлопчиків. Ця різниця збільшується з віком. У віці 15 років одна з п'яти
дівчаток (20%) визначає своє здоров'я як задовільне або погане. Кожна
друга (50%) щотижня або частіше скаржиться на здоров'я.

• Надмірна вага і ожиріння більш розповсюджені серед хлопчиків, але
дівчатка більш схильні думати, що вони занадто товсті. Частка дівчат,
які думають, що вони занадто товсті збільшується з 26% у віці 11 до 43% у
15 років. Одна чверть 15-річних дівчат на дієті або робить щось ще, з
метою схуднути.
• Звички в харчуванні погіршуються з віком. Частота споживання
сніданку, фруктів та проведення сімейних обідів зменшується від 11річних до 15-річних. Тільки 52% від 15-річних дівчаток снідають кожен
навчальний день і 37% їдять фрукти щодня. Серед 15-річних хлопчиків
тільки 29% їдять фрукти щодня, а 22% кожен жень п'ють безалкогольні
напої.
• Рівні фізичної активності залишаються дуже низькими. Тільки 25%
11-річних і 16% осіб віком 15 років відповідають сучасним вимогам
фізичної активності. Дівчата всіх вікових груп демонструють суттєво
нижчий від рекомсендованого рівень фізичної активності.

• Кожний другий (50%) хлопчик і 40% дівчаток повідомили щонайменше,
про одну травму, яка потребувала медичної допомоги, протягом
останніх 12 місяців. Поширеність таких випадків є вищою серед хлопчиків
різного віку і асоціюється з більш високим рівнем достатку, що може бути
через більш активну участь в спорті серед цієї групи.

Про ризиковану поведінку

• За даними дослідження відбулося значне зниження поширеності куріння з
часу попередньої хвилі опитування (2009/2010): частка 15-річних підлітків, які
вперше спробували курити в віці до 13 років зменшилась з 24% до 17% (серед
всіх країн HBSC, в середньому). Зниження відбулося більше серед дівчаток (з
22% до 13%), ніж серед хлопчиків (з 26% до 22%).

• Дослідження показує значне зниження вживання алкоголю за період з
2009/2010 рр.: частка 15-річних, які повідомляють про щотижневому вживання
алкоголю, знизилося з 21% до 13% (HBSC, в середньому), в той час як частка 15річних підлітків, які повідомляли про те, були п'яними (два та більше разів)
впала з 32% до 22% (HBSC, в середньому). Хлопчики більш схильні до
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регулярного вживання алкоголю,
скорочується в останні роки.

ніж

дівчата,

але

гендерний

розрив

• Використання канабіс протягом життя (відповідали тільки 15-річні)
значно варіюється в залежності від країни: від 29% хлопчиків у Естонії,
Франції та Швейцарії до 0% дівчаток в Вірменії. Вплив рівня достатку на
поширеність вживання каннабіса досить неоднозначний: в деяких країнах
зафіксовано сильні асоциативні звязки з високим достатком (наприклад, в Данії
та Естонії), а в інших - з низьким рівнем достатку (наприклад, в Шотландії).

• Повідомлення про досвід статевих стосунків змешились для хлопчиків і
дівчаток з моменту попереднього дослідження: показник знизився з 29% до
24% для хлопчиків і з 23% до 17% для дівчаток. Хлопчики більш схильні
повідомляти, що займалися сексом, ніж дівчатка, хоча в окремих країнах
дівчинки повідомляли про це частіше, ніж хлопчики (зокрема, в Англії і Уельсі).
Про соціальну взаємодію з сім'єю і однолітками

• Більшість підлітків повідомляють про хороші відносини зі своїми
батьками. Підтримка сім'ї та легкість спілкування з батьками
зменшується з віком, особливо для дівчат.

• Дані у більшості країн показують, що підтримка сім'ї вище в більш
заможних родинах.
• Однолітки можуть бути важливим джерелом соціальної підтримки; на
відміну від батьківської підтримки, рівні підтримки однолітків
залишаються стабільними в усіх вікових групах.
• Загальна поширеність бійок та образ становить близько 12% серед
хлопчиків і 10% серед дівчаток, при цьому хлопчики мають більше шансів
як бути ображеними, так і ображати інших.

Рівень задоволеності життям в цілому високий. 80% 11─15-річних
вказують на високий ступінь задоволеності життям, проте частка задоволених
незначно знижується з віком. Відмінності між хлопчиками і дівчатками
з'являються в 13 років, коли хлопчики мають більший рівень задоволеності.
Задоволеність життям пов'язана з більш високим рівнем достатку сім'ї майже в
кожній країні.

Сімейний достаток продовжує позначатися на молодих людях. Підлітки з
більш низьким достатком сімей, як правило, мають більш слабке здоров'я.
Багато з нерівностей, з якими вони стикаються, є постійними і можуть зростати.
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