ПРЕС-РЕЛІЗ
ВІДКРИТО ДОСТУП ДО ДАНИХ ПРО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ У 41 КРАЇНІ
11 лютого 2015 – Проект Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
спрямований на дослідження здоров'я підлітків, відкриває доступ дослідникам до даних,
зібраних у 44 країнах світу. Міжнародний проект «Здоров'я та поведінкові орієнтації
учнівської молоді (HBSC)», www.hbsс.org – спільне дослідження ВООЗ, в якому беруть
участь 44 країни та яке спрямоване на збір даних про здоров’я і благополуччя, соціальні
умови та поведінку 11-,13- та 15-річних хлопців і дівчат раз на чотири роки.
Мета дослідження HBSC полягає в тому, щоб, використовуючи дані на національному та
міжнародному рівнях отримати більш повне уявлення про стан здоров’я і благополуччя
молодого покоління; краще зрозуміти соціальні детермінанти здоров’я; надати інформацію
для коригування політики та практики з метою покращення життя підлітків.

Відсьогодні проект надає можливість відкритого доступу до даних 2006 р. для зовнішніх
дослідників, політиків та інших зацікавлених осіб. Незважаючи на рік отримання даних,
вони й нині залишаються актуальними та важливими для розуміння того, як стать, вік,
соціально-економічний статус впливають на здоров'я та поведінку, як формуються
стосунки в родині, серед однолітків і в школі, яким є сприйняття власного здоров’я
підлітками та рівень їх задоволеності власним життям. Дані представляють великий
потенціал для підготовки наукових праць, в тому числі тез, статей, дисертаційних і
докторських робіт. Не менш важливим є використання даних тими, хто готує і приймає в
Україні рішення з питань збереження здоров’я, формування здорового способу життя та
виховання здорової поведінки української молоді, що навчається (керівникам органів
державної влади та управління, впливовим політикам, громадським діячам, вчителям,
медпрацівникам тощо).
У кінці червня 2016 р., планується відкриття доступу до даних 2002 та 2010 років.
Відкритий доступ до даних за наступним посиланням: www.hbscdata.uib.no

Україна є повноправним учасником міжнародного дослідницького проекту «Здоров’я та
поведінкові орієнтації учнівської молоді» («Health Behaviour in School-aged Children» –
HBSC). Вже проведено 4 хвилі опитування (2002 р. опитано 5267 осіб; 2006 р. – 6535 осіб,
2010 р. – 10 343 особи, 2014 р. – 11 390 осіб). Дослідження реалізовано Українським
інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за технічної підтримки
Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні (аналітичні матеріали доступні на сайті:
http://uisr.org.ua/hbsc).

Після кожної хвилі опитування дані представлено у міжнародних звітах, підготовлених
спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Випуск наступного міжнародного
звіту планується в березні 2016 р. На сьогоднішній день понад 500 міжнародних та безліч
національних праць опубліковано на основі даних дослідження.
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