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БІЙКИ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Хлопчики частіше за дівчат (15% проти 5%) брали участь у 
фізичній бійці три або більше разів за останні 12 місяців.

Ісландія була єдиною країною без статевих відмінностей у всіх 
вікових групах. 

Країни демонстрували різну частоту участі в бійках серед 
підлітків від 2% серед 11-річних дівчат у Вірменії до 34% серед 
11-річних хлопчиків у Бельгії (французький регіон).
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Участь українських підлітків у бійках протягом останніх
 12 місяців, %

Хлопці Дівчата Усі



ТРАВМИ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Хлопчики частіше, ніж дівчатка (48% проти 39%), 
повідомляли про травми, які вимагали медичного втручання.

Статева різниця  була значною для всіх вікових груп та в 
більшості країн / регіонів. Найбільшу -  виявлено в Ісландії 
(27 відсоткових пунктів) серед підлітків віком 13 років. 

Між країнами дані також значно різнилися від 9% серед 15-
річних дівчат Ісландії до 69% серед 11-річних хлопців Іспанії. 
.

У мене не було 
таких травм за 
останні 12 
місяців
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Досвід травмування серед українських підлітків,%

Хлопці Дівчата Усі



БУЛІНГ

Мені дуже 
подобається

Мені, скоріше, 
подобається

Мені, скоріше, 
не подобається

Мені зовсім не 
подобається
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Серед тих, хто ображав Серед тих, хто не ображав

24.9
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СТАВЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ  ДО СВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА БУЛІНГ, %

Найвищий рівень булінгу зафіксовано у Латвії, Литві та Республіці Молдова. 

Частка підлітків, які повідомили про знущання над іншими, коливалася від 
0,3% серед 11-річних дівчат Португалії до 30% серед 15-річних хлопців 
Литви (в Україні –  від 9,5% серед 11-річних до 14% - серед 15-річних). 

Поширеність частки тих, хто став "жертвою булінгу" становила від 0,5% 
серед 13-річних дівчат Ісландії до 32% серед 13-річних хлопців Литви (в 
Україні – 20% ). 



КІБЕРБУЛІНГ
Частка підлітків, які стали 
"жертвами" кібербулінгу, становила 
від 3% серед 15-річних хлопців 
Іспанії до 29% серед 15-річних 
хлопців Литви.

Українські 11-річні підлітки 
повідомляють частіше за інших 
підлітків з країн-учасниць HBSC про 
те, що ставали "жертвами" 
кібербулінгу хоча б один раз за 
останні кілька місяців  (27% серед 
хлопців та 24% серед дівчат, тоді як 
середній показник HBSC становить 
13% для хлопчиків та дівчат)

21,5% українських підлітків  були «жертвами» образ,  
знущань, принижень  онлайн



Публікації HBSC
Міжнародні звіти HBSC: www.hbsc.org 

Національні звіти HBSC: www.uisr.org.ua/hbsc



Дякую за 
увагу
email: d.pavlova@outlook.com
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