Проекти та дослідження - 2014 рік
1. Визначення потреб у соціальних послугах груп дітей та сімей, яких
торкнулась ВІЛ-інфекція (на замовлення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ))

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту

«Визначення потреб у соціальних послугах груп дітей та сімей, яких торкнулась ВІЛінфекція»
Families_HIV+
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
№ 43152007 від 23 грудня 2013 року
Бондар Т.В., директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Судакова А., – фахівець з управління проектами, a.sudakova@uisr.org.ua ,
Огороднік С.В. – асистент соціолога, s.ohorodnik@uisr.org.ua

Склад
дослідницької групи

Цільова група

Огороднік С.В. – розробка інструментарію, організація та контроль збору первин
інформації, асистент соціолога ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІ СД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruсhko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Залучені співробітники:
Романовська Л. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка дан
підготовка масиву даних для аналізу, (050) 131-14-17, rom@ief.org.ua
Для напівструктурованих інтерв’ю:
Сім’ї, які торкнулася ВІЛ-інфекція:
1. Батьки, які:
1.1. мають ВІЛ-позитивний статус та мають дітей з ВІЛ-негативним або
невизначеним статусом;
1.2. мають ВІЛ-позитивний статус та мають дітей з ВІЛ-позитивним статусом;
1.3. дискордантні пари , які мають дітей (з ВІЛ-позитивним, негативним або
невизначеним статусом);
1.4. опікуни або піклувальники ВІЛ-позитивної дитини;
1.5. прийомні сім’ї з ВІЛ-позитивними дітьми;
1.6. дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), у яких знаходяться на вихованні В
позитивні діти;
2. Діти, яких торкнулася проблема ВІЛ (віком 0 – 14 років та 14 – 19 років), які:
2.1. Проживають в біологічній/небіологічній сім’ї та мають позитивний статус
2.2. не мають ВІЛ-позитивний статус, але проживають в сім’ї
(біологічній/небіологічній), де хто-небудь має такий статус;
3. Вагітні жінки, які мають позитивний статус;
4. ВІЛ-сервісні організації, які надають послуги в державному та громадському
секторі;
5. Експерти, які працюють в державному та громадському секторі;
6. Сім’ї, які не користуються соціальними послугами;
7. Сім’ї, які переважно користуються соціальними послугами в державному
секторі;
8. Сім’ї, які переважно користуються соціальними послугами в громадському

секторі;
9. Соціальне оточення сімей, яких торкнулася ВІЛ-інфекція;

Продовження таблиці
Вибіркова сукупність Всього опитано:

73 батьків (біологічних/небіолгічних);
24 дитини з біологічних та небіологічних сімей;
12 вагітних жінок, які мають ВІЛ-позитивний статус;
25 ВІЛ-сервісних організацій, які надають послуги у державному та громадсько
секторі;
20 експертних інтерв’ю з особами, які працюють у державному та громадсько
секторі;
12 глибинних інтерв’ю з представниками сімей, які: не користуються соціальни
послугами, користуються соціальними послугами у державному/громадському секто
6 кейс стаді з сім’ями, в рамках яких опитано
32 представники соціального оточення даних сімей.

Складові діяльності

Термін проведення
польових робіт
Термін проведення
проекту
Відповідальний
за заповнення
паспорту

Регіони опитування: 2 територіально-обласних одиниці України – м. Київ та Полтавс
область.
Метод отримання інформації:
Аналіз зацікавлених сторін; картвання соціальних послуг, напівструктуровані, глибин
експертні інтерв’ю; Case-study.
05 червня 2013 р. – 01 липня 2013 р.
23 грудня 2013 – 2014 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Огороднік Софія
Асистент соціолога, сектор вибіркових опитувань,
ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. (044)501–50–75, s.ohorodnik@uisr.org.ua

2. Дослідження серед підлітків груп ризику (на замовлення МБФ

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації
програми «Побудова сталої системи надання комплексних послуг з
попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки груп ризику та ЛЖВ в
Україні», що фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією)

Докладніше
Назва проекту

«Дослідження серед підлітків груп ризику»

Коротка назва проекту
Організація-виконавець
Замовник

BCC_MARA_2014
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації програми «Побудова
сталої системи надання комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки
груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією
№ 03-2013-Support-77 від 21 жовтня 2013 року

Договір

Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.
Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.
О. Яременка», (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка», (044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Бондар Т.В. – керівник проекту
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – координатор проекту, розробка протоколу, інструментарію
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних,
розрахунок показників, підготовка масиву даних для аналізу, (044) 501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
Арабська Ю. В.– первинна обробка анкет, кодування та введення даних,
завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних
досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua
Криворучко Є. В. – організація польових робіт,
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, j.krivoruchko@uisr.org.ua
Підлітки груп ризику
Підлітки (віком від 10 до 19 років), які протягом 3 місяців, що передують дослідженню, живуть або
працюють на вулиці
Всього взяли участь у дослідженні: 1900 ПГР, з них:
1570 (опитування + тестування);
330 (опитування)
Регіони опитування:
5 міст України (Донецьк, Житомир, Київ, Миколаїв, Одеса)
Опитування респондентів
Тестування респондентів на ВІЛ
Розрахунок національних показників

Складові діяльності

Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
Відповідальний за
заповнення паспорту

2 квітня – 16 травня 2014 р.
Згідно договору: 21 жовтня 2013 р. – 15 червня 2014 р.
ПІБ: Худик Марина Степанівна
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка»

Контактна інформація: (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua

3. Картування місць вживання наркотиків та оцінка ризику інфікування ВІЛ

(на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках
10 раунду реалізації програми «Побудова сталої системи надання
комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки
груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти Глобального
Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник

«Картування місць вживання наркотиків та оцінка ризику інфікування ВІЛ»
MAP_IDU_2014
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації програми «Побудова сталої системи
надання комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки груп ризику та ЛЖВ в Україні»,

Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької
групи

Генеральна
сукупність
Цільова група
Вибіркова
сукупність

Складові
діяльності
Термін
проведення
польових робіт
Терміни
виконання
Відповідальний за
заповнення
паспорту

що фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
№ 04-2014-M&E-93 від 20 травня 2014 року
Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 28083-05, bon_smc@inet.ua
Бондар Т.В. – керівник проекту
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – координатор проекту, розробка протоколу, інструментарію
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-5075, m.hudik@uisr.org.ua
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних, розрахунок показників,
підготовка масиву даних для аналізу, (044) 501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
Арабська Ю. В.– первинна обробка анкет, кодування та введення даних,
завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.
Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua
Сбродова Є.В.– організація польових робіт,
соціолог, ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»
Споживачі ін’єкційних наркотиків
Активні споживачі наркотичних речовин ін’єкційним і неін’єкційним шляхом
Всього взяли участь у дослідженні:
Фаза 1 (картування і валідизація точок локалізації СІН): 1816 споживачів наркотиків
Фаза 2 (фокус-групові дискусії): 397 споживачів наркотиків
Регіони опитування:
Дніпропетровська область: мм. Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води;
Львівська область: мм. Львів, Червоноград;
Одеська область: мм. Одеса, Кодима, Болград;
Хмельницька область: мм. Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Славута;
м. Київ
Картування точок локалізації СІН (опитування ключових інформантів)
Валідизація точок (відвідування виявлених точок та опитування споживачів на точках)
Проведення фокус-групових дискусій зі споживачами наркотиків
Фаза 1: 14 липня-22 серпня 2014 р.
Фаза 2: 31 жовтня – 28 листопада 2014 р.
Згідно договору: 20 травня 2014 р. – 10 грудня 2014 р.
ПІБ: Худик Марина Степанівна
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка»
Контактна інформація: (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua

4. Обстеження домогосподарств щодо доступності субсидій на оплату житловокомунальних послуг

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту

«Обстеження домогосподарств щодо доступності субсидій на оплату житловокомунальних послуг»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення Украї
що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом
соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом моніторингових досліджен
соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН
України
subsidii_12_2014

Організаціявиконавець
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»

Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка», (04
280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформаці
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, rom@ief.org.
населення України віком від 18 років та старше

Всього опитано:
2015 респондентів віком від 18 і старше, з них 564 жінок і 443 чоловіків (у 8 анкетах
стать не зазначена).
Регіони опитування:
25 адміністративно-територіальних одиниць України
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом індивідуального
інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 :
0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка
04-10 грудня 2014 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красіцька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

5. Свобода від насильства: розширення прав і можливостей дівчат і жінок у
складних життєвих обставинах (на замовлення МБФ «Українська фундація

громадського здоров’я»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Свобода від насильства: розширення прав і можливостей дівчат і жінок у
складних життєвих обставинах»
Violence_free
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»
№ 22/10-2014 від 6 жовтня 2014 року
Бондар Т.В., директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.ua
Огороднік С.В. – асистент соціолога, s.ohorodnik@uisr.org.ua
Огороднік С.В. – розробка інструментарію, організація та контроль збору
первинної інформації, (044) 501-50-75

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІ СД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruсhko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Єрмоленко Наталія – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
burn_n@mail.ru
Цільова група
- дівчата і жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах, ВІЛ-інфіковані,
ті, які живуть або більшу частину часу проводять на вулиці та пережили
насильство;
- чоловіки/партнери, хлопці, які вчиняють насильство, з оточення дівчат і жінок, які
перебувають у складних життєвих обставинах, ВІЛ-інфікованих, тих, які живуть або
більшу частину часу проводять на вулиці та пережили насильство;
- експерти національного та міського рівнів; надавачі соціальних послуг;
- надавачі соціальних послуг;
Вибіркова сукупність Всього опитано:
–

203 дівчини/жінки;

–

101 чоловік/партнер;

– 20 експертів національного та регіонального рівня;
– 6 фокус-груп з надавачами послуг (24 респонденти);
Регіони опитування: мм. Київ, Львів, Чернігів, Донецьк.
Складові діяльності

Метод отримання інформації:
Індивідуальні, глибинні та фокус-групові інтерв’ю.

Термін проведення
польових робіт
Термін проведення
проекту
Відповідальний
за заповнення
паспорту

01.12.2014 р. – 31.12.2014 р.
15 жовтня 2014 р. – 15 січня 2015 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація

Огороднік Софія
Асистент соціолога ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. (044)501-50-75, s.ohorodnik@uisr.org.ua

Підпис

6. Ваша думка: березень 2014

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту

«Ваша думка: березень 2014»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту
економіки та прогнозування НАН України
vd_03_2014

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут соціальних
досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»,

Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83
05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Всього опитано:
2099 респондентів віком від 18 і старше.
Регіони опитування:
26 адміністративно-територіальних одиниць України
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1
: 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31 – 2,18 відсотка
01-06 березня 2014 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

7. Ваша думка: квітень 2014

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець

Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Ваша думка: квітень 2014»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту
економіки та прогнозування НАН України
vd_04_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут
соціальних досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;

Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність Всього опитано:
2514 респондентів віком від 18 і старше.
Регіони опитування:
26 адміністративно-територіальних одиниць України
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
вибірки
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31 – 2,18 відсотка
Термін проведення
04-11 квітня 2014 р.
польових робіт
Відповідальний за
ПІБ
Красицька Оксана
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 5015076.
Підпис

8. Ваша думка: серпень 2014

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець

Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

Генеральна

«Ваша думка: серпень 2014»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту
економіки та прогнозування НАН України
vd_08_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут
соціальних досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

сукупність
Вибіркова сукупність Всього опитано:
2000 респондентів віком від 18 і старше.
Регіони опитування:
25 адміністративно-територіальних одиниць України
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
вибірки
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка
Термін проведення
26-31 серпня 2014 р.
польових робіт
Відповідальний за
ПІБ
Красицька Оксана
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 5015076.
Підпис

9. Ваша думка: жовтень 2014

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

«Ваша думка: жовтень 2014»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту
економіки та прогнозування НАН України
vd_1_10_2014

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут соціальних
досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83
05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
2008 респондентів віком від 18 і старше, з них 1144 жінок і 955 чоловік.
Регіони опитування:
25 адміністративно-територіальних одиниць України
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1
: 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка
01-10 жовтня 2014 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

10. Вибори 2014: округ № 24

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту

«Вибори 2014: округ № 24 (1)»
dnepr_24okr_1_10_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»

Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка», (04
280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформац
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, rom@ief.org
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
1004 респондентів віком від 18 і старше
Регіони опитування:
м. Дніпропетровськ
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом індивідуального
інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1
0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,90 – 3,16 відсотка
01-08 жовтня 2014 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красіцька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

«Вибори 2014: округ № 24 (2)»
dnepr_24_okr_2_10_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»

Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка», (04

Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформац
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, rom@ief.org
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
500 респондентів віком від 18 і старше
Регіони опитування:
м. Дніпропетровськ
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом індивідуального
інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1
0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,90 – 3,16 відсотка
01-08 жовтня 2014 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красіцька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

11. Думка киян: березень 2014 року

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність

«Думка киян: березень 2014 року»
dk_03_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом

Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

Всього опитано:
1603 респондента віком від 18 і старше у 10 адміністративно-територіальних
дільницях м. Києва
Метод отримання інформації:
вуличне опитування дорослого населення м. Києва методом індивідуального
інтерв’ю ("віч-на-віч")
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

12. Думка киян: січень 2014 року

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

«Думка киян: січень 2014 року»
dk_01_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом

Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
2006 респондентів віком від 18 і старше, що входять до складу 202 виборчих
дільниць (10 адміністративно-територіальних дільницях м. Києва)
Метод отримання інформації:
вуличне опитування дорослого населення м. Києва методом індивідуального

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

інтерв’ю ("віч-на-віч")
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка
16 – 20 січня 2014 р.

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

13. Думка мешканців Житомирської області: жовтень 2014

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

«Думка мешканців Житомирської області: жовтень 2014»
Okr_64_10_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»

Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка», (04
280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформац
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, rom@ief.org
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
800 респондентів віком від 18 і старше, з них 564 жінок і 443 чоловіків (у 8 анкетах ста
не зазначена).
Регіони опитування: 64 округ, Житомирської області
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом індивідуального
інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1
0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка
04-10 грудня 2014 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красіцька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

14. Думка мешканців Київської області: 2014 р.

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність

Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність
Складові діяльності
Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

«Думка мешканців Київської області: 2014 р.»
Dumka_kiev_obl_08_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом

Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
багатоступенева, територіально-поселенська, стратифікована, репрезентативна
для населення Київської області віком від 18 років та старше за ознаками: стать,
вік.
Всього опитано:
802 респондента віком від 18 та старше населення Київської області
Метод отримання інформації:
індивідуальне інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента.
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка
З 22-25 серпня

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

15. Думка мешканців Київської області: жовтень 2014 р.

Докладніше
Назва проекту

«Думка мешканців Київської області: жовтень 2014 р.»

Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність

Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність
Складові діяльності
Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

Dumka_kiev_obl_10_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом

Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
багатоступенева, територіально-поселенська, стратифікована, репрезентативна
для населення Київської області віком від 18 років та старше за ознаками: стать,
вік.
Всього опитано:
1502 респондента віком від 18 та старше населення Київської області
Метод отримання інформації:
індивідуальне інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання респондента.
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка
З 9-13 жовтня

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

16. Маркетингове дослідження: вивчення думки споживачів зубної пасти –
січень 2014

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту

«Маркетингове дослідження: вивчення думки споживачів зубної пасти – січен
2014»
sensodyne_01_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;

Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
711 респондентів, які є споживачами зубної пасти. У 7 обласних центрах України
(м. Київ, м. Донецьк, м. Львів, м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м. Харків, м.
Сімферополь)
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка
21 – 27 січня 2014 р.

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

17. Маркетингове дослідження: вивчення думки споживачів молочної продукції
– січень 2014

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

«Маркетингове дослідження: вивчення думки споживачів молочної продукції
січень 2014»
Lactalis_01_2014
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
800 респондентів, які є споживачами молочної продукції. У 4 обласних центрах
України (м. Київ, м. Донецьк, м. Львів, м. Одеса)
Метод отримання інформації:
вуличне опитування дорослого населення м. Києва методом індивідуального
інтерв’ю ("віч-на-віч")
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка
16 – 20 січня 2014 р.

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Красицька Оксана
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076.

18. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді в межах міжнародного
проекту ВООЗ «Health behaviour school aged children» (HBSC) (на
замовлення Представництва Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ))

Докладніше
Назва проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад дослідницької
групи

«Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» в межах
міжнародного проекту ВООЗ “Health behaviour school aged children”
(HBSC)
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»
Представництво Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)
№43146171 від 1 вересня 2013 року
Балакірєва О.М.
Павлова Д.М.
Огороднік С. – менеджер, 5015075, s.ogorodnik@uisr.org.ua
Криворучко Є. – менеджер польового етапу, 5015075,
j.krivoruchko@uisr.org.ua
Арабська Ю. – менеджер з кодування та введення даних, 5015075,
arabscaya@uisr.org.ua

Романовська Л.С. –програміст, 2808305, rom@ief.org.ua
Автори звіту:
Балакірєва О.М. – аналітик, 2808305, bon@ief.org.ua
Бондар Т.В. – аналітик, 5015075, bondar@uisr.org.ua,
Павлова Д.М. – аналітик, 5015075,d.pavlova@uisr.org.ua
Балакірєва К., Білоус Є, Василашко І, Забузова В., Локтєва І.,
Патрикеєва О., Рингач О., Сидяк С., Швець О., Сакович О.
Молодь, що навчається в різних типах навчальних закладів

Генеральна
сукупність
Цільова (і) група(и)
Учні 10-17 років, класні керівники/куратори груп
Вибіркова сукупність 11390 учнів/студентів, 458 класних керівників/кураторів груп
Складові діяльності
Анкетування учнів (шляхом самозаповнення формалізованого
запитальника) (ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.,);
Опитування представників педагогічних колективів (методом
індивідуального інтерв’ю за допомогою формалізованого
запитальника);
Аналітичний звіт на основі результатів дослідження
10 інформаційних тематичних буклетів
Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
з 04 квітня 2014 по 28 травня 2014 року
польових робіт
Терміни виконання
вересень 2013 року – грудень 2014 року
проекту
Відповідальний за
ПІБ
Павлова Дарина
заповнення паспорту Посада
зав. Сектором моніторингу та оцінки
соціальних проектів
Контактна інформація
т. 5015075
Підпис

