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Актуальність дослідження. Проблема особистісних деформацій активно досліджувалась багатьма 

представниками як вітчизняної, такі зарубіжної науки та була предметом аналізу психологів і представників 

суміжних галузей. Це зумовлено її важливістю та значущим впливом на всі сфери життя людини, що 

страждає від появи особистісних деформацій, успішність її навчальної та професійної діяльності, 

самореалізованість в суспільному та особистому житті тощо. 

Дослідженням цієї проблеми займались такі вчені, як Б. Г. Ананьєв, Е. А. Климов, А. К. Маркова, 

А. І. Папкин, К. К. Платонов, A. M. Столяренко, що визначали вплив особистісних деформацій на 

гармонійність та цілісність особистості та аналізували їх наслідки.  

Найбільший внесок у розкриття психологічних основ та детермінант особистісних деформацій 

здійснили С. П. Безносов, Г. А. Берулава, В. В. Бойко, P. M. Грановска, Є. Зеєр, Е. А. Климов, А. К. Маркова, 

Б. Д. Новиков. 

Сучасне суспільство перебуває у фазі реформації та становлення, що зумовлює появу різноманітних 

кризових явищ, серед яких особливе місце займає економічна криза. Саме економічна криза має особливо 

значний вплив на формування і розвиток особистості, зокрема на студентську молодь. Нестабільна 

ситуація, що склалася сьогодні у державі породжує в особистості внутрішню напругу, змушує її відчувати 

невпевненість у завтрашньому дні, що може призводити до появи особистісних деформацій.  

Мета дослідження полягає у проведенні теоретичного аналізу особливостей виникнення 

особистісних деформацій у студентської молоді. 

Особистісна деформація є складним психологічним феноменом, який на даний момент недостатньо 

вивчений в науці. Утворення особистісних деформацій слід розглядати в тісному взаємозв’язку з такими 

явищами, як дисгармонізація особистості, професійна деформація, невротизація, порушення структури 

особистості.  

Аналіз цієї проблеми слід здійснювати з урахуванням тих умов, що сприяють гармонійному розвитку 

особистості та перешкоджають появі особистісних деформацій. Особливо важливими фактором, здатним 

призвести до особистісної деформації молоді є економічне становище, що склалось на сьогодні в країні. 

Зокрема, соціально-економічна нестабільність є тією передумовою, що негативно впливає на молоду 

людину та призводить до її дисгармонізації. 

Сам феномен деформації, піддавшись інтенсивному вивченню, в даний час розуміється, виходячи з 

декількох наукових позицій. Негативна роль надмірного і хронічного напруження у виникненні деформації 

особистості відстоюється в концепції стресу. У цілісний синдром деформації входять різні форми 

негуманного ставлення до людей, що виступають об'єктами діяльності, втрата бажання вкладати зусилля на 

робочому місці та інші негативні зміни особистості. Їх результатом є вироблення особистісних механізмів 

захисту від стресів. 

В окремих публікаціях останнього часу ми зустрічаємо спроби обговорення деяких аспектів 

деформації особистості.  

Дещо іншою є точка зору І. В. Афанасьєвої, яка стверджує, що деформація є основою тієї чи іншої 

форми поведінки, що відхиляється від норми, які закладаються в дитинстві. З роками відбувається їх 

кількісне накопичення у сферах потреб, інтересів, ціннісних орієнтації з подальшими якісними змінами 

особистості. Вони можуть вразити сфери моральної або правової свідомості, потребово-ціннісну сферу, 

характер. Конкретно це може виражатися в нерозвиненості, наприклад, потреби в праці, відсутності 

інтересу до навчання, дефектах волі тощо. Слід враховувати, так званий, зсув у часі, оскільки особистісні 

деформації виникають не відразу, а формуються протягом тривалого періоду часу [1; 16]. 
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Особистісні деформації – це сукупність вроджених і набутих досить стійких емоційних, вольових, 

моральних властивостей особистості і рис характеру, що представляють собою зосередження потреб, 

інтересів, ціннісних орієнтації і установок в антисоціальній сфері.  

У систематиці особистісних аномалій деформація особистості відноситься до форм, які за своїми 

феноменологічними особливостям виходять за межі норми, але не досягають ступеня патології.  

Буданов А. В. вважає, що явище особистісної деформації близьке до поняття невротизації, яка 

розглядається як процес набуття людиною стану неврозу. Невроз же розглядається як зворотне психічне 

порушення, що усвідомлюється людиною, обумовлене дією психотравмуючих чинників і протікає з 

емоційними і соматовегетативними розладами. Причиною неврозів є стресова ситуація. Вона може бути як 

гострою, так і хронічною (епізодичні або постійні деструктивні прояви певної ситуації) [3; 53]. 

Виявлене розмаїття точок зору на природу і сутність деформації особистості можна пояснити 

вихідної складністю, багатовимірністю особистості, у якої вони формуються.  

Конкретизуючи негативний вплив деформації З. Г. Ханова відзначає, що на особистісному рівні 

відбуваються такі зміни: зниження мотивації до праці, спотворення Я-концепції, деформація смислового 

сприйняття інших людей і ціннісних установок по відношенню до них аж до емоційно-моральної 

деградації. Негативні явища зачіпають інструментально-виконавчу сферу особистості: знижується 

акуратність, дисциплінованість, відповідальність тощо. Деформації призводять і до негативних проявів у 

психофізичній сфері: до формування станів надмірної напруженості, або, навпаки, астенічних станів [5; 21].  

О. В. Петренко стверджує, що роль чинників предметно-операціональної групи у процесі 

особистісної дисгармонізації не істотна. Когнітивні чинники можуть звужувати пізнавальну активність 

особистості та формувати однобічні інтереси, проте вважати однобічність інтересів ключовою ознакою 

особистісної деформованості не можна, оскільки й гармонійна особистість може мати певну асиметрію 

інтересів, пов'язану з наявністю мотиваційної домінанти як передумови особистісної цілісності [4; 33].  

До особистісних дисгармоній призводять психологічні проблеми, які неадекватно вирішуються 

людиною, або інші патогенні події чи фактори: рольові конфлікти, несприятливі поведінкові комплекси, 

негативний досвід рольової поведінки, неадекватні уявлення про рольові очікування, неприйняття ролей та 

інші. 

Безносов С. П. вважає, що вихідним моментом процесу деформації особистості є перебудова 

особистісних смислів соціального порядку. На початку така перебудова може мати ситуативний характер, 

виконувати адаптивну функцію. Але на певному етапі особистісної дисгармонізації може відбуватися різке 

зниження суб'єктивної цінності ряду суспільних функцій, порушення цілісності мотиваційної сфери [2;12]. 

Висновки. Особистісні деформації студентської молоді зумовлені впливом економічної кризи є 

досить поширеним явищем, оскільки молода людина перебуває в умовах соціально-економічної 

нестабільності, не впевнена в майбутньому працевлаштуванні та здатності самостійно забезпечувати себе у 

фінансовому плані, що не може не впливати на її психічний стан та цілісність її особистості в цілому. 

Більш поширеними є особистісні деформації в осіб, що проживають у великих містах, у порівнянні з 

мешканцями сіл, що пов’язано з орієнтацією останніх на працевлаштування у сфері робітничих професій, 

на які зберігається попит і в умовах економічної кризи. 

Особистісні деформації є більш розповсюдженими серед студентів, що навчаються на старших 

курсах, оскільки вони готуються до самостійного життя та переймаються проблемами подальшого 

працевлаштування і необхідністю самостійного фінансового забезпечення, тоді як студенти, які розпочали 

навчання сприймають ці проблеми як віддалені та не зосереджують на них увагу. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Работа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, больших физических и психологических 

перегрузок, профессиональных вредностей делает медицинских работников уязвимыми к развитию синдрома 

эмоционального выгорания. Проблема профессионального выгорания медиков остро стояла и до ситуации 

пандемии. По данным многочисленных исследований в разных странах, около половины врачей имеют 

высокие показатели профессионального выгорания, что вдвое превышает такие показатели у населения, 

занятого в других сферах профессиональной деятельности. В работе представлены материалы 

исследования и предложены методы профилактики эмоционального выгорания медицинских работников. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональное выгораные, медицинские работники. 

 

СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Робота в умовах пандемії нової коронавірусної інфекції, великих фізичних та психологічних 

навантажень, професійних шкідливостей робить медичних працівників уразливими до розвитку синдрому 

емоційного вигорання. Проблема професійного вигорання медиків гостро стояла до ситуації з пандемією. 

За даними численних досліджень у різних країнах, близько половини лікарів мають високі показники 

професійного вигорання, що вдвічі перевищує такі показники у населення, яке зайняте в інших сферах 

професійної діяльності. У роботі представлені матеріали дослідження та запропоновано методи 

профілактики емоційного вигорання медичних працівників. Ключові слова: синдром емоційного вигорання, 

професійне вигорання, медичні працівники. 

 

Синдром выгорания – это состояние физического, эмоционального и психического истощения, которое 

проявляется неспособностью человека справляться со своим окружением. Термин «эмоциональное 

выгорание» впервые введен в оборот американским психологом Фреденбергом в 1974 году. Им обозначается 

психическое состояние людей, интенсивно и тесно общающихся с другими. Изначально Фреденберг занес в 

эту группу специалистов, работающих в кризисных центрах и психиатрических клиниках, позже она 

объединила все профессии, предполагающие постоянное, тесное общение («человек – человек»). 

Отечественные учёные Е. С. Старченкова и Н. Е. Водопьянова определяют синдром выгорания – как 

неблагоприятную реакцию на профессиональные стрессы, которые включают в себя психофизиологические, 

психологические и поведенческие составляющие [1, с. 336]. Особенно высокий уровень совокупного стресса в 

жизни медицинских работников, которые осуществляют уход за пациентами, что отрицательно влияет на их 

устойчивость и делает более восприимчивыми к синдрому эмоционального выгорания [5, с. 1]. Синдром 

выгорания – это несоответствие между тем, что человек делает, и кем он является. В таком случае происходит 

разрушение ценностей, достоинства, воли, человеческой души [2, с. 1]. Человек ощущает себя подавленным и 

опустошенным, не может соответствовать предъявляемым требованиям. При продолжающемся стрессе 

происходит потеря интереса и мотивации, энергии. Человек становится беспомощным, циничным, 

обиженным [3, с. 1]. Синдром выгорания – это больше, чем просто постоянный стресс во время работы. 

Выгорание нарушает как физическое, так и психическое здоровье, при этом теряется радость, которую 

человек ранее испытывал во время выполнения своей работы. 

Синдром эмоционального выгорания встречается в любой сфере профессиональной деятельности. В 

то же время в сфере медицины выгорание сотрудников происходит гораздо чаще из-за постоянного ухода 

за тяжелыми пациентами, выслушивания проблем пациентов и чувства сострадания к ним. Постоянное 

личное взаимодействие, проведение консультаций, общение с родственниками пациентов, работа с детьми 

и лицами пожилого возраста приводят к синдрому выгорания. Молодые специалисты могут испытывать 

стресс на работе из-за недостатка навыков и опыта, отсутствия поддержки старших коллег. По данным 

доктора Колина Тиди, распространенность синдрома эмоционального выгорания среди медицинских 

работников составляет около 65 % [2, с. 2]. 

Среди медицинских работников синдром эмоционального выгорания в большей степени характерен 

для среднего медицинского персонала, поскольку именно они осуществляют непосредственное общение с 

людьми, к тому же больными. К группе повышенного риска по развитию эмоционального выгорания 

относятся медицинские работники, осуществляющие уход за онкологическими больными, пациентами с 
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вторичными иммунодефицитами (ВИЧ и СПИД), работники реанимационных бригад. В процессе 

формирования синдрома эмоционального выгорания сменяют друг друга три клинических признака: 

истощение, отстранённость и падение самооценки, в исходе которых специалист не видит перспектив в 

своей дальнейшей профессиональной деятельности, утрачивается удовлетворенность работой, вера в свои 

профессиональные возможности (падение самооценки).  

Для определения уровня сформированности синдрома эмоционального выгорания нами применялась 

методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко). Она позволяет 

диагностировать ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития 

стресса они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения». По результатам проведенного 

исследования, получили следующие данные. 

1. Фаза «Напряжение»: Переживание психотравмирующих обстоятельств: Складывающийся симптом 

обнаружен у 26% диагностируемых, сложившийся симптом обнаружен у 28% респондентов, у 46% симптом 

не сформировался. Неудовлетворенность собой: Складывающийся симптом был выявлен у 22% обследуемых, 

сложившийся симптом был диагностирован у 4% от общей выборки, у 74% диагностируемых данный 

симптом не сформировался. Загнанность в клетку: 11% респондентов – это диагностируемые со сложившимся 

симптомом, складывающийся симптом диагностирован у 15% обследуемых, симптом не сложился у 74% 

диагностируемых. Тревога и депрессия: у 11% респондентов сложился данный симптом, у 28% симптом 

складывается и симптом не сформировался у 60 % респондентов. 

2. Фаза «Резистенция». Неадекватное избирательное реагирование: сложившийся симптом был 

выявлен у 34% респондентов, складывающийся симптом был выявлен у 41% обследуемых и у 23% он не 

сложился. Эмоционально-нравственная дезориентация: у 19 % - данный симптом сформировался, у 28% 

данный симптом складывается и у 52% респондентов симптом не проявляется. Расширение сферы 

экономии эмоций: 23% – респонденты со сформировавшимся симптомом, у 15% симптом находится в 

стадии формирования и у 60% данный симптом не сформирован. Редукция профессиональных 

обязанностей: высокие показатели по данному симптому были выявлены у 39% диагностируемых, симптом 

находится в стадии формирования у 30% диагностируемых, и у 30% выявлены низкие результаты по 

данному симптому. 

3. Фаза «Истощение». Эмоциональный дефицит: симптом сформировался у 15% диагностируемых, 

складывающийся симптом у 19% респондентов, у 65% данный симптом не обнаружен. Эмоциональная 

отстраненность: у 28% диагностируемых данный симптом складывается, симптом не сложился у 58% 

диагностируемых, и высокие показатели по данному симптому выявлены у 13% респондентов. Личностная 

отстраненность: у 14% респондентов симптом сформировался, у 15% – симптом формируется, а у 71% 

диагностируемых данный симптом не сложился. Психосоматические и психовегетативные нарушения: 

данный симптом складывается лишь у трех человека из всей группы, у 76% симптом не сложился, симптом 

складывается у 17% респондентов. 

Таким образом, по результатам проведенного эмпирического исследования были получены 

следующие результаты. Фаза «Напряжение» сформировалась у 8% респондентов, в стадии формирования у 

12 респондентов и не сформировалась у 65% респондентов. Фаза «Резистенция» сформировалась у 26% 

респондентов, находится в стадии формирования у 36 % респондентов и не сформировалась у 36% 

респондентов. Фаза «Истощение» не сформировалась у 69%, находится в стадии формирования у 23% 

респондентов и полностью сформировалась у 6 % респондентов. 

Для предотвращения развития синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников 

необходимо выполнять следующие рекомендации. 

Общение с другими людьми. Намного лучше рассказать о своей проблеме, поделиться 

переживаниями, чем оставаться замкнутым в себе. Всегда можно рассчитывать на поддержку и помощь 

близких и друзей. Человек, к которому Вы обратитесь, необязательно Вам поможет. Однако он станет 

хорошим слушателем, даст совет, и Вам станет легче. Лучше всего обращаться к самым родным и близким 

Вашим людям [3, с.4]. 

Управление стрессорами. Необходимо определить причины выгорания и составить план их 

преодоления. Если стресс возникает из-за конкретного сотрудника или руководителя, тогда необходимо 

поговорить с ним, обсудить проблему и найти взаимовыгодное решение конфликта. 

Постоянное личное и профессиональное развитие. Обучение остается, пожалуй, самым эффективным 

средством избежать выгорания. Человека стимулирует и нацеливает на успех в работе даже не столько 

приобретение новых знаний и освоение технологий, сколько «преодоление себя». Поэтому очень важно 

почувствовать этот переход на новый уровень, освоение промежуточных ступеней, особенно если на 

память о «преодолении» остается какой-то символ: свидетельство, диплом, награда, сувенир. Обычно 

участие в тренингах, выездных семинарах, курсах повышения квалификации становится сильным стимулом 
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для преодоления рутины и выгорания. Кроме того, эти мероприятия сглаживают так называемую 

«профессиональную деформацию личности». 

Антистрессовые программы и группы поддержки, ориентированные на личностную коррекцию 

самооценки, уверенности, социальной смелости, эмоциональной устойчивости и психофизической гармонии, 

путём овладения способами саморегуляции и планирования личной и профессиональной карьеры. 

В борьбе с эмоциональным выгоранием выделяют правило трех «R» [3, с.4]: 

Распознавать. Очень важно выявить у себя признаки выгорания на ранней стадии. 

Обратный. Необходимо обратиться за поддержкой к другим людям, а не оставаться со своей 

проблемой наедине. 

Устойчивость. Укрепление физического и эмоционального здоровья повышает устойчивость к стрессу. 

Джори Маккей описывает 9 стратегий, которые помогут справиться с выгоранием [4, с. 7-14]. Эти 

инструменты разрабатывались в течение нескольких десятков лет: 

1. Определение факторов стресса на работе и уменьшение их количества. Научный сотрудник 

Стэнфордского центра исследований и образования в области сострадания и альтруизма показывает, что 

человек по своей природе не может находиться в состоянии постоянного стресса. Однако в современном 

напряженном ритме, чтобы быть продуктивным работником, необходимо все время двигаться вперед. 

Автор описывает состояние «парадокса занятости», при котором сотрудник имитирует продуктивную 

деятельность. На самом деле он занимается ненужными делами на работе, а необходимой энергии не 

хватает на решение действительно важным проблем. Самые частые факторы стресса на работе – это 

нереальные для выполнения сроки, конфликты с коллегами, ненормированное расписание работы, работа с 

новым оборудованием и программным обеспечением, работа с трудными клиентами. Контроль и 

уменьшение этих факторов снижает проявления выгорания. 

2. Мониторинг времени. На работе сотрудники постоянно испытывают нехватку времени. Автор 

описывает три шага процесса контроля за временем. Первый шаг – записать свои планы и задачи, и какое 

количество времени для выполнения они займут. Второй шаг – проанализировать, на какие мероприятия 

уходит время. Например, у сотрудников до 30% рабочего времени может уходить на просмотр социальных 

сетей. В таком случае эту часть времени лучше потратить на решение первоочередных проблем, и работа 

станет эффективней. Третий шаг – создать план действий по рациональному использованию времени. 

3. Пересмотр своих приоритетов. Является ли задача актуальной, имеются ли для ее решения 

соответствующие ресурсы? Поможет ли реализация данной задачи достижению стратегической цели? 

Ответы на эти вопросы помогут расставить приоритеты. В первую очередь необходимо решать наиболее 

актуальную одну задачу. 

4. Структурированность рабочего дня. Продуктивно уделять 1-2 часа на наиболее важную работу, не 

отвлекаясь на другие задачи. Есть специальные программы, такие как FocusTime, которые блокируют 

социальные сети, новости и другие отвлекающие факторы, чтобы сосредоточиться в течение дня. 

5. Создать завершающий ритуал перед окончанием работы. Это может быть медитация или занятие 

хобби перед уходом с работы. Ритуал необходимо проводить ежедневно. 

6. Сосредоточенность на прогрессе, а не только на конечной цели. Очень важно отмечать 

промежуточные успехи на пути к окончательному результату. 

7. Регулярные обзоры своей жизни и трудовой деятельности. Оценка и анализ себя со стороны 

помогает переосмыслить нашу жизнь. Обзоры можно проводить еженедельно, ежемесячно и ежегодно. 

8. Уделять время для ухода за собой: сон, хобби. Для человека приоритетным должно быть его 

здоровье, а работа и отношения – на втором плане. Регулярный сон, дыхательные гимнастики, физические 

упражнения, занятие хобби позволяют уменьшить выгорание. 

 9. Найти единомышленников и друзей. Человек живет в социуме, и хорошая команда будет только 

укреплять человека по отношению к стрессу. 

Синдром выгорания – это результат действия сильного, продолжительного, тяжелого стресса. Это 

заболевание может развиться у любого человека, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. Чтобы 

снизить риски развития, нужно научиться избавляться от негативных эмоций внутри себя, нельзя, чтобы 

они накапливались и обременяли нас. Рано или поздно это приведет к полному упадку сил, как физических, 

так и моральных. Состояние при синдроме эмоционального выгорания иногда доходит до крайне тяжелого, 

что требует квалифицированной помощи специалиста, приема медикаментов. Но чтобы не доводить себя до 

этого, нужно настроить себя на позитивный лад, радоваться жизни, собственным успехам и достижениям. 
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У статті охарактеризовано особливості впровадження та формування практики дистанційного 

навчання на прикладі платформи Moodle, якою користуються студенти та професорсько-викладацький 

склад більшості вищих навчальних закладів України і під час карантину на території України та 

переведення навчального процесу в он-лайн режим. Ключові слова: дистанційне навчання, плотформа 

Moodle, автоматизовані системи навчання. 

 

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що останнім часом вчені і дослідники намагаються 

розробити єдину концепцію системи дистанційного навчання. Публікацій про дистанційну освіту та її 

переваги з кожним днем з'являється все більше, водночас вона розвивається швидкими темпами.  

Метою статті є дослідження основних аспектів створення та впровадження автоматизованих систем 

навчання і, зокрема, дистанційних систем. 

Науково-педагогічні засади дистанційного навчання розробляли вітчизняні науковці В. Кухаренко, 

В .Олійник, В. Рибалко, Н. Сиротенко, П. Стефаненко та інші. Суттєвий інтерес до проведення дослідження 

становлять праці зарубіжних та російських дослідників. 

Виклад основного матеріалу. З метою підвищення якості освіти та створення оптимальних умов для 

саморозвитку особистості студента в більшості вузів застосовується дистанційне навчання, засноване на 

використанні сучасних телекомунікаційних технологій. 

Основна увага при розробці та впровадженні систем дистанційного навчання приділяється питанням 

управління навчальним процесом, обліку результатів навчання та тестування інтеграції з механізмами 

електронного спілкування і зовнішніми системами [1, c. 43]. 

Дистанційне навчання реалізується за допомогою інформаційно- освітнього середовища, в якому 

створюють дистанційні курси. 

Науковці В. Вишнівський та М. Гніденко зазначають, що дистанційний курс – це структурований, 

цілісний процес, який повинен містити не тільки текстові матеріали а й здійснювати пошук інформації, 

мати засоби взаємодії між викладачем та студентами, студентами між собою, здійснювати звернення до баз 

даних, та періодичних видань, розміщених в мережі Інтернет [1, c. 44]. 

На даний момент десятки українських ЗВО пропонують дистанційну освіту. Тому, насамперед, 

вважаємо за необхідне проаналізувати стан організації дистанційного навчання у педагогічних ЗВО України. 

Для визначення стану організації дистанційного навчання у педагогічних ЗВО нами був проведений 

аналіз наявності середовища для дистанційного навчання. 

Для проведення аналізу було обрано 14 педагогічних ЗВО України. Відвідавши сайти цих закладів, ми 

з’ясували, що лише 10 педагогічних закладів вищої освіти мають середовище для дистанційного навчання. 

Основними та обов’язковими елементами дистанційного курсу за визначенням В. Бикова [2, c.117]: 

- «Передмова» – інформаційна сторінка курсу, що відкрита для всіх бажаючих. 

- «Автори курсу» – відкрита сторінка, яка містить інформацію про викладачів. 

- «Тьютор». 

- «Новини курсу». 

- «Програма курсу» – містить основні складові курсу, відкрита лише для слухачів які мають доступ. 

- «Головна сторінка тижневого заняття» – відкрита для слухачів, допущених до занять. 

Н. Морзе та О. Глазунова до основних характеристик електронного навчального курсу 

відносять [3, с.63-64]: 

1. Структурованість навчально-методичних матеріалів. 

2. Логіка вивчення навчального курсу. 

3. Чіткий графік виконання студентами навчального плану. 

https://www.helpguide.org/articles/stress/burnout-prevention-and-recovery.htm
https://blog.rescuetime.com/author/jorymackay/
https://blog.rescuetime.com/burnout-syndrome-recovery
https://www.longdom.org/open-access/burnout_syndrome_among_medical_workers_at_kenyatta_national_hospital_142.pdf
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4. Наявність налагодженої системи інтерактивного спілкування засоби ресурсів дистанційних курсів 

та технологій протягом усього часу навчання. 

5. Якість підготовлених матеріалів, задекларованих у робочій програмі. 

6. Система оцінювання та контролю всіх видів навчальної діяльності студентів. 

Важлива роль у визначенні якості дистанційного курсу приділяється критеріям. Н. Морзе та 

О. Глазунова розробили систему оцінювання дистанційного курсу на базі платформи дистанційного 

навчання, яка включає наступні складові: робочу програму, графік навчання, шкалу оцінювання, друковані 

та інтернет джерела, термінологічний словник, оголошення, теоретичний матеріал, практичні (лабораторні 

роботи), завдання для самостійної роботи, модульний контроль, підсумкову атестацію. 

Деталізація критеріїв здійснюється у розрізі структурно-функціональної, науково-змістовної та 

методичної експертиз. Вони виділяють шість основних характеристик якості електронного курсу: 

функціональність, надійність, зручність, ефективність, супровід та мобільність [3, с. 67]. 

При оцінюванні дистанційного курсу потрібно враховувати сукупність змістовних, технічно-

технологічних, дидактичних, методичних та дизайно- ергономічних параметрів. Ми дослідили окремі 

дистанційні курси чотирьох педагогічних ЗВО (Вінницький державний педагогічний університет, 

Центрально-український державний педагогічний університет імені В. Винниченка, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди. 

Інформаційно-освітнє середовище ЗВО – системно організована сукупність засобів передавання 

інформації, принципів взаємодії учасників навчального процесу, дидактичного, організаційного та 

методичного забезпечення, яка орієнтована на задоволення потреб тих, хто навчається. 

Функції інформаційно-освітнього середовища: інформаційна (задоволення інформаційно-освітніх 

потреб учасників навчального процесу); освітня (своєчасне та якісне забезпечення навчальним матеріалом); 

контролююча (контролювання самостійної роботи слухачів); організаційна (взаємозв’язок з викладачами). 

Інформаційно-освітнє середовище прямо чи опосередковано впливає на процеси становлення 

особистості в сучасних умовах. Отже, воно виконує інформативну та комунікативну функції; а також 

сприяє реалізації тих видів діяльності, що пов’язані з використанням комп’ютера та засобами нових 

інформаційних технологій. 

Згідно положення про дистанційне навчання веб-середовище дистанційного навчання – системно 

організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення 

управління веб- ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним 

навчанням. А система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) – програмне 

забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення 

авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб- ресурсів [4, c. 3]. 

Для аналізу системи управління веб-ресурсами навчальних дисциплін а також виявлення стану 

забезпечення доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих ресурсів ми зробили описову 

характеристику веб-середовищ: 

Бердянський державний педагогічний університет (далі БДПУ) на головному сайті закладу на 

вкладці Навчання має посилання на «Електронну підтримку навчання Moodle». Після переходу за 

посиланням відкривається окрема веб-сторінка дистанційних курсів. 

Головна сторінка сайту містить 2 колонки, що розміщена праворуч – інформаційна та складається з 

трьох блоків: «Головне меню», «Навігація», «Календар». В колонці ліворуч міститься область контенту. Тут 

виводяться блоки «Новини сайту» та «Категорії курсів». Блок «Категорія курсів» містить перелік 

факультетів, а кожен факультет має підрозділи на деякі кафедри. У дужках після назви факультету чи 

кафедри стоїть кількість дистанційних курсів, представлених на сайті. 

Обравши потрібний факультет за посиланням ми переміщуємось на сторінку «Курси» та назву 

обраного факультету. Ця сторінка складається також з двох колонок: ліворуч інформаційний блок під 

назвою «Навігація», він містить Новини сайту та скорочені назви курсів, розташованих по факультетах 

(наприклад: ТП – тренінг спілкування, ОПК – основи психологічного консультування та ін.). Праворуч 

знаходиться центральна колонка містить блок «Категорії курсів» представлений у вигляді вибачаючого 

списку з переліком факультетів, блок «Пошук курсів» та блоки з назвами курсів. Блоки з назвами курсів 

мають позначки Самореєстрація та Резюме (включають інформацію про викладача).  

Після переходу за посиланням з назвою дистанційного курсу сайт вимагає пройти ідентифікацію, 

хоча зазначено, що для деяких курсів передбачено гостьовий доступ. 

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (далі ВДПУ) дає 

посилання на сайт дистанційного навчання, яке розташоване в нижньому центральному блоці в колонці 

«Швидкі посилання» та має назву «Дистанційна освіта ВДПУ». Після натискання цього посилання 
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здійснюється перехід на Головну сторінку сайту дистанційної освіти, яка має одну колонку «Курси». Серед 

8 факультетів ЗВО дистанційні курси мають лише Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, 

підготовки фахівців вищої кваліфікації представлений однією кафедрою та факультет іноземних мов, 

представлений трьома кафедрами з п’ятьох. В середині сторінки розташований блок пошуку курсу.  

Обравши потрібний факультет, здійснюється перехід на сторінку Курси та назву факультету. Ця 

сторінка теж має одну колонку та декілька блоків в ній. Випадаючий список блока «Категорії курсів» 

дозволяє обрати факультет, кафедру та курс навчання. Центральне місце займає історична довідка про 

факультет. Є блок з назвою «Підкатегорії», в ньому розташовані посилання на кафедри факультету. 

Сторінка обраної кафедри та курсу містить назви курсів та прізвища студентів, які цей курс вивчають. Всі 

ці об’єкти є гіперпосиланнями та вимагають увійти до сайту. 

На сайті існує варіант гостьового доступу та покрокова інструкція для тих, хто відвідує сайт вперше. 

Гостьовий доступ як і на багатьох інших сайтах передбачено для обмеженої кількості курсів. Дистанційні 

курси, в яких передбачено гостьовий доступ мають відповідні позначки поряд з назвою. Обравши такий 

курс, користувач отримує доступ до перегляду електронних матеріалів цього курсу: лекції, лабораторні 

роботи та модульні тестування по контрольним питанням.  

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (далі НПУ) на головній сторінці 

сайту навчального закладу містить посилання на середовище для дистанційного навчання під назвою 

«Дистанційні курси», яке розташоване на вкладці «Освітні ресурси». Головна сторінка сайту складається з 

двох колонок. Та, що розміщена ліворуч – інформаційно-навігаційна, вона має Календар, поле для 

ідентифікації користувача, навігацію сайтом та інформацію про останні новини. Центральна колонка 

містить інструкцію для реєстрації нових користувачів, анкету опитування студентів для покращення 

дистанційних курсів у вигляді google form, категорії курсів з переліком факультетів і кафедр з 

дистанційними курсами, у дужках після назви вказана кількість наявних курсів.  

Також на цій сторінці представлений проект «Електронний деканат» в якому є розподіл по 

факультетам, курси, електронний розклад та сайт факультету. Електронний розклад знаходиться на окремій 

сторінці, містить фільтри за такими показниками: група, викладач, аудиторія, день тижня.  

Сторінка ідентифікації користувача містить поле для входу, покрокову інструкцію для нового 

користувача і передбачає гостьовий доступ. Користувач-гість може обирати курси з позначкою «Доступ для 

гостя». Наприклад, курс «Дистанційна підтримка навчання» дозволяє гостьовий доступ та містить електронні 

матеріали: програма тренінгу, календарний план, шкала оцінювання, глосарій, друковані та інтернет джерела, 

лекції та презентації до них, лабораторні роботи, контрольні завдання, матеріали для завантаження. 

На сайті Центрально-українського державного педагогічного університету імені В. Вінниченка (далі 

ЦДПУ) перехід на сайт дистанційного навчання знаходиться на головній сторінці і має назву «Наш 

Moodle». Головна сторінка сайту містить три колонки, ті, що розташовані ліворуч і праворуч мають 

інформаційне наповнення та навігацію сайтом. Центральна колонка містить Категорії курсів з переліком 

факультетів. Університет має вісім факультетів і всі вісім пропонують дистанційні курси. В дужках, після 

назви вказана кількість курсів.  

Обравши потрібний факультет з категорії курсів, здійснюється перехід на відповідну сторінку, вона 

складається з двох колонок. Ліворуч розміщена колонка з блоками навігації курсами, а у центрі перелік 

курсів обраної категорії. Гостьовий доступ передбачений, тому поряд з назвою курсу є відповідна позначка, 

яка вказує курс дозволений користувачу-гостю. Також є стисла інформація про викладача та опис курсу. 

Сторінка обраного курсу містить три колонки. Центральна колонка включає в себе вступну частину з 

новинами, метою та завданням курсу, шкалою оцінювання, анотацією, перелік основних тем курсу. Окремі 

теми мають залікові вимоги, тести та презентації. 

Висновок. За результатами описової характеристики обраних сайтів дистанційного навчання можна 

зробити висновок про недосконалість системи управління веб-ресурсами навчальних дисциплін. Зокрема 

пошук посилання на сайт середовище дистанційного навчання на окремих сайтах закладів ускладнено, 

відсутність скороченого опису дистанційних курсів, доступ до дистанційних курсів по гостьовому доступу 

досить обмежений. Тому, хоч дистанційне навчання стає не тільки доступною і вельми привабливою 

формою отримання освіти, але все таки потребує поліпшення та вдосконалення системи. 
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Мозгова Оксана Іванівна 

Комунальний заклад «Куп'янська спеціальна школа»  

Харківської обласної ради 

 

ВКЛЮЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ТВОРЧОЇ ТА СУСПІЛЬНО-ЗНАЧУЩОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У роботі зроблено висновок, що успішність виховання школярів великою мірою залежить від 

особистості вчителя, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, 

педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, необхідні для практичної 

діяльності. Ключеві слова: творча діяльність, вихованя учнів, сучасність, заходи.  

 

Правильно організоване навчання дає здобувачам освіти можливість самовираження, самонавчання, 

самоконтролю, що за своєю сутністю є педагогічно зумовленим явищем. Навчання як зовнішній вплив і 

навчання як внутрішня переробка сприйнятого учнями матеріалу знаходяться в тісному, динамічному 

взаємозв'язку. У зв'язку з цим інтереси, художні здібності, які виникають у процесі навчання, виступають як 

передумова до формування творчості. 

Творчість, як діяльність надає учням нові можливості для їхнього розвитку. 

Групи показників, за якими можна характеризувати якість творчої діяльності здобувачів освіти.  

До першої групи показників можна віднести ставлення учнів до творчості: захопленість, здатність 

«увійти» в уявлювані образи, в умовні ситуації, щирість переживань. 

Друга група характеризує якість способу творчих дій учнів: швидкість реакцій, спритність при 

виконанні творчих дій, використання різних варіантів рішення, комбінування знайомих елементів у нові 

сполучення, оригінальність способів дій.  

Третя група – це добір учнями характерних рис об'єктів і життєвих явищ, персонажів, предметів і 

їхнє відображення в малюнку, музичній грі, драматизації, у словесній і пісенній творчості, пошуки 

художніх засобів, які вдало виражають особисте ставлення дітей і передає задум. 

Відповідно до кожного виду творчості ці показники є специфічними.  

Так, у словесній творчості учні прагнуть знайти слова в їхньому виразному сполученні, різноманітні 

епітети, рими прозаїчної мови, композицію розповіді.  

У ліпленні та конструктивній діяльності учні шукають лінійні контури, форму, композицію, колорит.  

У співі учні шукають мелодійні інтонації, нескладні мотиви, що виражають певні переживання.  

У грі учні шукають образні характерні рухи персонажів. Оволодіння виразними засобами створює 

передумови, на основі яких діти вільно виявляють себе у творчості. 

Залучення учнів до творчої діяльності розкриває перед ними горизонти людських можливостей і 

сприяє правильному визначенню свого місця на широкому полі власних знань, умінь та здібностей. 

Відбувається це з тієї причини, що в творчості людина реалізує в усій повноті свої знання, уміння та 

здібності, а отже, отримавши можливість випробувати себе в різних видах діяльності. 

Сучасні діти знаходяться в ситуації численних ризиків, спокус, негативних впливів, дезорієнтації у 

вимогах і моделях поведінки, безцільового проведення позаурочного часу. Посилення тенденцій щодо 

зміцнення культу сили, грошей, маргіналізації підлітків за місцем проживання, ствердження асоціальних 

субкультур сприяє набуттю і накопиченню асоціального і протиправного досвіду у дітей, формування у них 

викривленого образу світу та актуалізує потребу формування у підростаючих поколінь гуманістичної та 

стійкої до маніпуляцій свідомості, моральних принципів, духовності. 

Потребують нагального розв’язання проблеми захисту дитинства, провадження в освітній процес 

нової філософії виховання – соціально-педагогічної підтримки підростаючої особистості як найбільш 

перспективної щодо нового осмислення ролі педагога в освітньому процесі та його взаємодії з учнями на 

етичних принципах і моральних імперативах.  

Складність сучасних виховних проблем потребує комплексного підходу у їх розв'язанні та розвитку 

соціально-педагогічної парадигми виховання. Основою нової парадигми, а відтак і основою виховання 

виступають особистість дитини, визнання її найвищою цінністю, орієнтація педагога на гуманні, 

демократичні принципи спільної з дитиною життєдіяльності, отже, генерація стратегії суб'єкт-суб'єктної 

взаємодії. 

Превентивними заходами у роботі з дітьми визначаються: приділення особливої уваги формуванню 

ідентичності, основ духовності особистості, культури мислення і культури поведінки, профілактиці 

шкідливих звичок, ризикованої, девіантної і кримінальної поведінки, жорстокості і насилля в учнівському 

середовищі, різних видів залежностей. 
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Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, 

охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує 

інтереси особистості, суспільства і держави. 

Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, 

зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, ігрової, культурної, 

рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час. 

Першим і найважливішим чинником виховання є сім'я, яка стоїть у центрі глобальних економічних, 

політичних та культурних змін, які відбуваються у державі і являється тією найменшою клітиною у житті 

суспільства, його основою, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання 

підростаючого покоління. 

Другим важливим чинником є школа, яка сьогодні покликана, в першу чергу, стати осередком 

виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості. У навчально-виховному 

процесі головний акцент має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з 

урахуванням її унікальної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності, творчу і 

самотворчу діяльність. 

Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен 

володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю 

отримувати додаткові знання, необхідні для практичної діяльності. 
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БІБЛІОТЕЧНІ БЛОГИ ЯК ЗАСІБ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Першими віртуальними відображеннями традиційних бібліотек стали статичні бібліотечні сайти. 

З розвитком сучасних технологій вони змінилися динамічними сайтами: з можливістю коментувати 

контент, ділитися ним із друзями на сторінках соціальних мереж, впливати на політику його формування. 

Присутність бібліотеки в соцмедіа – не данина моді, а необхідність викликана бурхливим розвитком 

сучасного інформаційно-комунікаційного простору. Саме завдяки соцмережам бібліотека публікує новини, 

комунікує з читачами, поширює фото- та відеоматеріали. У статті розглянуто бібліотечні блоги та інші 

сучасні соціальні медіа для бібліотечно-інформаційного обслуговування. Проаналізовано та зроблено 

класифікацію бібліотечних блогів. Ключові слова: бібліотечна установа, блог, сучасні технології, мережа 

Інтернет, сайт, інформаційний простір. 

 

Потрібність, важливість, загалом значущість соціальних мереж у сучасному суспільстві набули 

великої популярності й з кожним днем все більше й більше користувачів мережі Інтернет реєструються і 

починають свою активну діяльність у нових соціальних мережах. Інтернет розпочав процес глобальних змін 

у людському мисленні, тому бібліотекам недостатньопропонувати свої послуги за традиційними схемами. 

Щоб «просувати» себе в мережі потрібно використовувати у своїй професійній діяльності засоби, якими 

послуговуються маркетологи. Так, одним із засобів є соціальна мережа Інтернет. Читачі масово стають 

віртуальними користувачами. 

О. Ісаєнко розглядає бібліотечний веб-сайт, зокрема, як основний і надзвичайно дієвий інструмент 

дистанційного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек усіх типів і видів [3]. В. Зверевич 

наголошує, що веб-сайт – досить важливий елемент простору бібліотеки, який слугує містком для зв’язку 

між внутрішніми і зовнішніми складовими електронного простору бібліотеки, хоча фактично перебуває 

лише у внутрішній [2, с. 9].  

Т. Харибіна називає веб-сайт бібліотеки її іміджом в інформаційному просторі, і по тому, як він 

представлений, будуть безпосередньо судити про бібліотеку загалом. З його створенням будь-яка бібліотека 

http://osvita.ua/school/method/787/
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переходить на якісно вищий рівень інформаційного обслуговування, розширюються її функції, надається 

доступ до власних ресурсів (каталогів, баз даних та інших інформаційних матеріалів), розвивається низка 

технологічних процесів [6]. 

Одними із перших інструментів, які бібліотечна спільнота в усьому світі почала використовувати для 

спілкування зі своїми читачами через Інтернет та з метою професійної комунікації, є блоги. Упродовж 

останніх десяти років розвивається бібліотечний блогінг в Україні, що спричиняє формування української 

бібліотечної блогосфери, яку розглядають вітчизняні автори Л. Трачук [5], В. Сафонова [4], Н. Волян [1], а 

також висвітлюють окремі статті та коментарі вітчизняних бібліотечних блогів – «Пан Бібліотекар», 

«Библиотека без барьеров», «Методична служба публічних бібліотек Києва», тощо. 

У складі вітчизняної бібліотечної блогосфери дослідники та блогери виокремлюють понад трьохсота 

блогів [4]. Є підстави стверджувати, що кожен десятий з цих блогів підтримується для юнацької аудиторії 

або для бібліотекарів, що обслуговують цю категорії читачів. Вклад спеціалізованих бібліотек для юнацтва 

(молоді) у розвиток бібліотечної блогосфери залишається малодослідженим, і якщо назви окремих блогів 

згадувалися у працях вітчизняних дослідників [4; 5], то питання ефективності використання цих ресурсів 

ще не достатньо розглядалися. 

Коли йдеться про блоги та інші сучасні соціальні медіа, фахівці інформаційної галузі зазвичай 

наголошують на їхніх економічних перевагах, завдяки можливості підтримувати ресурс на обраній з-поміж 

інших безкоштовній блог-платформі. Потрібні інвестиції для підтримки блогу – це час, майстерність і 

мотивація блогера.  

Зокрема виокремлено 30 текстових блогів, що підтримуються ДБУЮ та обласними бібліотеками. 

Більшість із цих ресурсів створено на безкоштовних блог-платформах, найпопулярнішою серед яких є 

Blogger, з його використанням підтримується 25 блогів, 2 блоги ведуться на веб-платформі LiveJournal, 1 – 

на WordPress, 2 – на власній веб-платформі.  

За авторством дослідники поділяють блоги – на авторські та колективні [1; 4; 5].  

За цільовою спрямованістю, можна виокремити:блоги для юнацтва, молоді, батьків, вчителів, 

організаторів юнацького читання);блоги для вдосконалення професійної майстерності бібліотекарів. 

За тематикою – блоги для юнацтва, молоді, батьків, вчителів, організаторів юнацького 

читання.Узагальнюючи вже відомі класифікації бібліотечних блогів [1; 4], ми можемо поділити їх на: 

- навчальні, які орієнтовані на допомогу у вивченні іноземних мов на формування інформаційно-

мережевої та медіакультури, тощо; 

- дозвіллєві, котрі допомагають з користю організувати вільний час, скажімо, вирушити на природу, 

обрати країну для подорожі тощо; розвивати естетичний смак, опанувати різні техніки хендмейду, тощо; 

- краєзнавчі – на допомогу вивченню культури, історії рідного краю та висвітлення її в Інтернет; 

- блоги про книги, читання – інформують про нові твори сучасних письменників, містять відгуки про 

книги, рецензії, рекомендації літератури для розвитку юнацької грамотності та формування світогляду, 

огляди молодіжної літератури – для організаторів підліткового читання; 

- блоги бібліотечних новин; 

- мікс-блоги – містять повідомлення про бібліотеку, читання, книги, літературу, мистецтво, 

творчість, окремі повідомлення – орієнтовані на юнацьку аудиторію, інші – на бібліотекарів. 

Звертають увагу на змістовність, технологічність та соціальність блогів [1]. Моніторинг змісту 

(контенту) блогів засвідчує, що не всі вони наразі є цікавими і зрозумілими цільовій аудиторії, скажімо, в 

характеристиці блогу зазначено, що він орієнтований на підлітків та молодь, а статті ресурсу (пости) 

суперечать заявленій характеристиці або й назві блогу, оскільки мова дописів, їх структура орієнтовані 

радше на дорослого користувача чи навіть на фахівця бібліотечної галузі.  

Бібліотекарі відзначають такі особливості, характерні читачам, як мобільність, швидкий перегляд 

інтернет-ресурсів, низький рівень концентрації уваги та критичного мислення. Відповідно до цього, 

можемо стверджувати, що повідомлення для користувачів мережі мають бути лаконічні й 

інформативні [1, с. 8], викладені живою емоційною мовою, добре структуровані, бажано включати 

мультимедійну складову – для швидкої візуалізації даних, з метою якнайкращого запам’ятовування.  

Однак, з прикрістю доводиться констатувати й те, що значна частина постів занадто об’ємна для 

користувачів, написана з надмірним використанням різних стилів і кольорів шрифту, з недоречним 

блиманням тексту, тобто, з порушенням вимог до логічного форматування даних. Окрім цього, 

зустрічаються невдало структуровані статті й такі, яким властиві крайнощі: відсутність мультимедійних 

компонентів або перенавантаження ними, що значно уповільнює час завантаження сторінок і знижує рівень 

їх сприйняття читачами. Щодо розміщення мультимедійного компоненту як складової текстового 

повідомлення, доводиться констатувати деякі порушення інформаційно-мережевої етики, 

найпоширенішими з яких є відсутність посилань на джерело запозиченого фото, відео тощо. Це явище для 
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будь-якого блогу є неетичним, а для бібліотечного, що підтримується бібліотекарями, котрі мають навчати 

своїм прикладом правильно цитувати віртуальні ресурси, абсолютно неприпустимим. 

Якщо йдеться про зміст повідомлень, також незайвим буде наголосити на тому, що чимало 

користувачів читають стрічки блогів. За таких умов, повідомлення бібліотечного ресурсу будуть 

конкурувати з постами інших блогів, складових стрічки. Тобто, від привабливої назви допису і викладених 

на початку думок автора залежить ступінь зацікавленості читача, а, відповідно, і обертаність (популярність) 

блогу. Це означає, що блогери-бібліотекарі мають не лише підтримувати власний щоденник, але й читати 

різні блоги фахівців, орієнтовані на дану сферу. Подібна увага до ресурсів потенційних читачів сприятиме 

розвитку емпатії автора, а відтак і пошуку та висвітленню найактуальніших питань та викликів, що 

постають у зацікавленого середовища.  

Необхідно додати, що наразі найбільше коментарів містять блоги про книги, читання та професійні 

блоги для бібліотекарів. Рівень соціальної активності, що демонструють на сьогодні як користувачі, так і 

бібліотекарі поки що не дозволяє стверджувати про ґрунтовні конструктивні дискусії, серйозну полеміку в 

коментарях, здебільшого це – лише власні думки читачів щодо змісту рекомендованої в дописі книги, 

схвалення актуальності теми статті, побажання та рекомендації автору, захоплення певними ідеями у 

професійних блогах, тощо. 

Також існують деякі додаткові елементи блогу, що відповідають за доступність і зручність 

використання користувачами, серед них: наявність онлайн-перекладача, посилань на найновіші чи 

найпопулярніші пости. 

Ще одним критерієм оцінки ефективності блогу є його соціальність. Бібліотечний блог повинен мати 

зв’язки з інформаційним, освітнім, регіональним середовищем та/або професійними спільнотами (блоги 

колег). Він має стати майданчиком для фахового спілкування, інструментом розширення каналу 

комунікації з читачем [1].  

Позитивний момент – соціальні кнопки посилань на сайти соціальних мереж є складовою блогів, 

відтак принаймні додати вподобану інформацію на сторінки власних представництв читачі зможуть за 

лічені секунди. Бібліотечні блоги сьогодні – це ще й можливість бібліотеки потрапити до мобільного 

телефону користувача, що має вихід до Інтернет, і супроводжувати його усюди. Багато блогів уже зараз 

мають адаптований для мобільних пристроїв режим перегляду. 

Можемо констатувати, що частину бібліотечних блогів на даному етапі їх розвитку можна вважати 

вдалими бібліотечними ініціативами, хоча місце для їх подальшого вдосконалення і розвитку безсумнівно є. 

Необхідно зазначити, що наразі блоги залишаються інструментом, який вітчизняні бібліотеки продовжують 

активно підтримувати для «розмови» з читачами у віртуальному середовищі, попри масове створення 

представництв у соціальних мережах, упродовж останніх десяти років і зростання прихильників серед 

користувачів і бібліотекарів саме цього комунікаційного засобу. 

Висновки. Отже, частина блогів, які почали підтримуватися нещодавно, ще мають перспективи стати 

ефективними, за умови значних інвестицій часу, майстерності і терпіння блогера, якому потрібно подбати 

про цікавий матеріал, орієнтований на поширення знань та формування актуальних навичок, унікальне 

авторське викладення матеріалів, підвищення частоти оновлення статей, збагачення їх візуальними даними, 

організацію зручної навігації, вдаючись до тегування контенту ресурсу, поєднуючи таксономію та 

фолксономію. Окрім цього, потрібно прагнути до встановлення такого рівня взаємодії з аудиторією, за якої 

користувач не буде лише пасивним читачем, а стане повноправним партнером блогу, співавтором, 

співтворцем.  
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ СТЕРЕОТИПІВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

 

В роботі розглянуто негативний вплив стереотипів на окремі сфери життя, види стереотипів, які 

мають найбільший негативний відтінок, а саме: гендерні та расові. А також зазначено який «+» 

стереотипи все ж таки мають. Ключові слова: стереотип, негативний вплив стереотипів, гендерні 

стереотипи, расові стереотипи, стереотипи краси, стереотипне мислення, стереотипна поведінка. 

 

Стереотипи є значущою частиною життя кожного індивіда, який знаходиться у соціумі. Їхню роль не 

можна звести лише до негативних чи позитивних факторів, але, якщо позитивні моменти є фактором, який 

допомагає людині розвиватися, то негативні – обмежують, притупляють та звужують кругозір. Саме тому 

негативний вплив стереотипів є більш важливим для розгляду.  

Проте, на справді, автоматична, стереотипна поведінка превалює в більшій частині людської поведінки, 

тому що в багатьох випадках це сама ефективна форма поведінки, а інколи і просто необхідна [4; 26]. Ми 

живемо в такий мінливий час, що аби бути адекватним суспільству потрібно швидко визначати, аналізувати, 

оцінювати події, людей або ситуації і в деякій мірі, в цьому нам допомагає стереотипне мислення, оскільки на 

всі ці процеси витрачалось би чимало часу і він зовсім би обмежувався на дії. І це, звичайно великий «+». 

Однак, формування стереотипного мислення відбувається ще з дитинства в соціальному мікросередовищі, як 

правило, в родинному колі [5]. А відносини батьків і дітей, як писав видатний філософ Ф. М. Достоєвський, - 

вічне питання, оскільки воно стосується різних поколінь, а отже різних форм сприйняття. Психологи, 

соціальні психологи досить часто працюють з проблемами корекції соціальних установок і стереотипного 

мислення, яке було нав’язане саме старшим полінням – батьками, бабусями і т.п., що викликає психологічні 

проблеми у дітей, оскільки вони відчувають невідповідність часу, в якому вони живуть, але самостійно 

зробити нічого не можуть, тому що ці психічні процеси відбуваються на досить глибинному рівні. І, звичайно, 

це «-». 

Яскраво розглянути стереотип як фактор обмеження можна на прикладі расових стереотипів. Клод 

Стіл – соціальний психолог зі Стенфордського університету. Чоловік розповідав, що вже у віці 8 років йому 

доводилося притримуватися певних правил, аби адекватно співіснувати з суспільством. Клод Стіл – 

афроамериканець, отже, він, як і інші темношкірі діти, міг користуватися громадським басейном лише по 

середах, а кататися на роликах лише у четвер, в інші дні це було суворо заборонено для афроамериканців в 

його окрузі [2].  

Лише одна думка про те, в якій атмосфері живуть діти з раннього дитинства тільки через те, що 

народилися зі шкірою іншого кольору, наводить на жах.  

Гендерні стереотипи також накладають свій відбиток на життя людей. При обиранні майбутньої 

професії, старшокласники несвідомо, меншою чи більшою мірою, схильні до реалізації гендерних 

стереотипів, які були сформовані на попередніх етапах соціалізації різними соціальними інститутами. Так, 

здібні та обдаровані дівчата змушені, у разі вибору нетрадиційної майбутньої професійної сфери для 

самореалізації, протистояти гендерним стереотипам, поширеним у суспільстві, тиску старшого покоління, 

найближчого оточення. Так само юнаки, які обирають професії, що традиційно належать до «жіночих», 

змушені долати негативну думку старшого покоління [1]. 

Гендерні стереотипи завжди дуже сильно впливали на життя людей, найбільш негативний вплив 

вони, нажаль, справляли на жіночу частину населення. Через що у сучасному суспільстві жінки займають 

слабкішу позицію, а ніж чоловіки. Як правило, до них проявляється менше поваги, накладається більше 

санкцій та заборон щодо поведінки, образу та стилю життя, зовнішнього вигляду.  

Стереотипи краси створюють не-аби який натиск на жінок по всьому світу. Усі аспекти зовнішнього 

вигляду повинні відповідати певним стандартам – волосся певної довжини, покриття нігтів лаком, макіяж 

(хоча б мінімальний), жіночний стиль одягу, який підкреслював би природні дані, але не занадто. З цього 

формується певний стереотип, що справжня жінка, яка слідкує за собою, має виглядати саме так і ніяк 

інакше. Цей стандартизований набір є певним кліше, за яким визначається привабливість дівчини. 

Стереотипи краси мають величезний вплив на формування самооцінки у жінок та дівчат. За приклад такого 

впливу розглянемо наступну ситуацію: дівчина-підліток, яка ще тільки пізнає цей світ, від природи має 

пишні форми, з модних журналів, від соціального оточення та навіть від батьків, вона чує стереотип про те, 
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що гарно та здорово виглядати можна лише, якщо ти маєш струнку фігуру. Цей нав’язаний стереотип буде 

формувати у неї комплекс стосовно її фігури, дівчина почне себе ненавидіти, сидіти на різних дієтах та 

погіршить стан свого психічного та фізичного здоров’я.  

За опитуваннями, що були проведені у різних країнах, у США лише 24% жінок задоволені своєю 

зовнішністю, а в Канаді та Австралії цей відсоток ще менше – 22% та 20% відповідно [3]. 

На щастя, сьогодні люди рухаються у майбутнє, залишаючи старі негативні стереотипи у минулому. 

Зараз активно пропагується відмова від негативних думок та створення комфортного простору для усіх 

людей на планеті. І, не заважаючи на те, що це досить повільний процес, молоде покоління не покидає 

надій на те, що колись кожна особистість у цьому світі буде відчувати свою значущість та не зазнаватиме 

утискань за певними критеріями.  
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 

Статтю посвячено проблемам формування конфліктологічної культури майбутніх психологів. 

Проаналізовано ефективні навчальні та виховні технології для досягнення мети задекларованої проблеми. 

Досліджено вплив навчально-виховних технологій на формування майбутніх фахівця. Ключові слова: 

конфліктологічна культура, майбутні психологи, навчально-виховні технології. 

 

Актуальність задекларованої проблеми очевидна, адже конфліктологічна культура – одна з основних 

складових професійної підготовки майбутніх психологів. Це зумовлене тим, що складні соціально-

економічні умови підвищують конфліктність сучасного суспільства; різнопланові конфлікти є практично в 

усі сферах людського життя, а тому слід бути готовим прогнозувати та попереджати й долати їх у 

повсякденному житті та професійній діяльності. 

Тому упроцесі підготовки майбутніх психологів важливим завданням є формування компетентого 

фахівця, розвиток здатності розуміти себе та інших, формувати уміння та навички керування та 

попередження конфліктів.Тепер дедалі частіше у закладах освіти різного рівня постають проблеми агресії, 

мобінгу, булінгу, вигорання (емоційного та професійного) тощо, що є наслідками недостатньо 

несформованої конфліктологічної культури, а це неминуче призводить до виникнення конфліктів, 

психоемоційного перевантаження, психосоматичних розладів, щозаважають ефективному виконання 

професійних обов’язків. Саме тому питання розвитку конфліктологічної культури майбутнього психолога 

набуває особливої значимості. 

Вирішенням окресленої проблеми є подолання суперечностей між посиленим інформаційним та 

емоційним навантаженням, що висуває до майбутнього психологапрофесійна діяльність, що передбачає 

взаємодію зі значною кількістю людей, кожен із яких має психологічні особливості, а тому слід розвивати 

вміння безконфліктного спілкування за недостатньої кількості технологій, спеціальних програм розвитку 

конфліктологічної культури майбутніх психологів під час навчання; несформованістю сукупності якостей, 

які забезпечують здатність к доонструктивної фахової взаємодії та наявністю потреби  

Огляд літератури. До проблем теоретико-методологічних аспектів формування конфліктологічної 

культури звертались вітчизняні та зарубіжні дослідники. Досліджували дефінвцію поняття 

«конфліктологічної культури» та деякі її аспекти В. Андрєєв, Г. Антонов, Є. Дурманенко, В. Журавльов, 

Н. Підбуцька, В. Руденко, М. Руденко, Н. Самсонова, Т. Черняєва та ін. Цікаві для нашої статті дослідження 

про сутність конфлікту й основні його поняття А. Бандурка, Н. Грішина, О. Донченка, Н. Коряк, 

Г. Ложкіна, Р. Фішера, А. Шипілова та ін. 
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https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-gendernyh-stereotipov-na-vybor-molodezhyu-buduschey-professii
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Проаналізувавши наукові дослідження, можемо констатуватти, що тепернедостатньо досліджень 

щодо системи формування конфліктологічної культури майбутніх психологів. Підтримуємо погляди 

Н. Підбуцької, О. Степаненко, Т. Черняєвої та ін. про те, що фахівці-початківці, зазвичай, «не готові до 

управління конфліктними ситуаціями в процесі професійної діяльності». Це виявляється у недостатньому 

розвитку необхідних якостей, що забезпечують фахівцеві орієнтування в складній ситуації професійної 

взаємодії, вміння керувати негативними емоційними станами, впливати на опонента, виконувати дії щодо 

попередження або розв’язання конфлікту» [2]. 

Мета статті – дослідження впливу навчально-виховних технологій на формування конфліктологічної 

культури майбутніх психологів. 

Виклад основного матеріалу. Тепер, як переконують наукові психолого-педагогічні дослідження, 

конфліктами охоплені всі сфери суспільства. Закономірно, що це зумовлено зростанням агресивності та 

конфліктів у суспільстві загалом. 

Найбільш схильними до негативного впливує молодь, адже вонаперебуває на стадії фізичного і 

психологічного становлення. Тому серед молоді поряд із позитивними якостями поширеній взаємна 

нетерпимість, недоброзичливість і агресивність. 

Розуміємо, що практично всі конфлікти переводять увагу з корисної діяльності на з’ясування 

стосунків, погіршують співпрацю тощо, тому кожному майбутньому психологу слід вміти передбачати їх, 

прогнозувати їх можливий перебіг і вирішення. 

Слід визнати, що не всі сучасні психологи в повній мірі володіють конфліктологічною культурою, а 

це означає, що вони не готовіз’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки і рушійну силу конфліктуючих і 

конфліктних ситуацій; не готові попереджувати конфліктні ситуації, де це можливо. А тому закономірно, 

що у баагатьох закладах вищої освіти унавчально-виховний процес фахової підготовки майбутніх 

психологів включено дисципліни: «Конфліктологія», «Соціальна психологія», «Вікова педагогіка» та ін, де 

поряд із конфліктологічноюгоюрамотністю формуютьконфліктологічну культуру. 

Без сумніву, для ефективного формування конфліктологічної культури потрібне реальне фахове 

середовище й безпосередня участь майбутніх психологів у справжніх конфліктах, які слід аналізувати та 

шукати найефективніші шляхи їхнього вирішення. А тому поділяємо думку Ю. Самсонової про те, 

що«конфліктологічна культура фахівця як наукова категорія є сплавом, єдністю конфліктогенних 

властивостей і якостей на психічному рівні (в інтелектуальній, мотиваційній, вольовій, емоційній, предметно-

практичній, екзистенціальній сфері і у сфері Баморегуляції) і на соціальному, особистісному рівні» [4].  

На кафедрі суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та 

природокористування (НУВГП,) м. Рівне науково-педагогічні працівники проводять активну роботу для 

формування необхіідних майбутнім психологам компетентностей. Зокрема і конфліктологічних, адже 

конфліктологічна компетентність майбутніх психологів є компонентом їхньої професійної компетентності. 

Розуміємо, що це інтегративна якість особистості фахівця, що означає здатність психолога до аналізу й 

управління конфліктами; «конфліктологічна культура майбутнього фахівця … є системною категорією, що 

функціонально відображає якість його діяльності з управління конфліктами» [5, с. 44]. 

Ми погоджуємося з Н. Серебровською, що «ця система охоплює сукупність духовних цінностей, 

норм і принципів майбутнього фахівця (професійний світогляд); його особистісних властивостей і якостей, 

форм набутої поведінки; мотиваційну готовність управляти конфліктами; а також конфліктологічні знання, 

уміння і навички, що дозволяють йому конструктивно будувати свою професійну діяльність і розв’язувати 

організаційні завдання в такій складній ситуації соціальної взаємодії, як конфлікт» [5].  

Лише за умови, коли буде досягнено високий рівень конфліктологічної культури майбутній психолог 

зможе ефективно реалізовувати фахові завданняв конфліктогенному середовищі. Закономірно, що 

конфліктологічна культура як (якість людини, яка виявляється в здібності вирішувати проблеми та долати 

протиріччя конструктивними способами) – обов’язкова умова успішної діяльності фахівця.  

Зважаючи на власний педагогічний досвід та опитування студентів 1-3 курсів спеціальності 

«Психологія», найчастіше використовують соціально-психологічний тренінг як один із ефективних методів 

корекції конфліктної поведінки. Використовуючи тренінг, ми дотримувалися ряду принципів: 

«конфіденційність; активність кожного учасника; персоніфікація висловлювань, комунікація почуттів, 

можливість отримати зворотний зв’язок, який має бути аргументованим, інформативним, образним; 

довірливе та відкрите спілкування; правило «стоп» як можливість припинити спілкування, якщо воно 

виявилося травматичним; правило «тут і зараз»; усвідомлення як ведучим, так і учасниками 

відповідальності за результативність навчального процесу» [1]. 

Показово, що тренінги містять певні методики, методи та засоби формування конфліктологічної 

культури, які надають можливість бачити та аналізувати ситуацію з різних точок зору: діагностичні 

методики (Методики «Шкала тривожності» Тейлора; дослідження соціальної адаптованості; «Самооцінка 
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психічних станів» (за Г. Айзенком);виявлення групи ризику та ін.);рольові ігри; групову дискусію; впрви та 

аналіз ситуацій. 

У навчально-виховній діяльності ми застосовуємо досвід науковців і викладачів-практиків щодо 

проведення тренінгових сесій, які передбачають реалізацію взаємопов’язаних змістових блоків. Для 

формування конфліктологічної культури ми пропонуємо такі блоки: 

- особистісний блок (мета –навчатигрупової згуртованості; володіння собою, самоконтролю, 

саморегуляції за будь-яких життєвих і професійних ситуацій; формування навичок раціональної поведінки 

у процесі вирішення внутрішньоособистісних конфліктів; сприяння до рефлексії та розуміння інших),  

- комунікативний блок (мета – формування навичок професійного спілкування; «попередження і 

вирішення міжособистісних конфліктів; розвиток вміння слухати, висловлювати свої погляди, передавати й 

приймати інформацію, знаходити компромісне рішення, аргументувати і відстоювати власні позиції, 

переконання, аналізувати помилки в міжособистісній взаємодії, уникати реплік і висловлень, що створюють 

бар’єри комунікації; управління своєю поведінкою, оперативне й правильне орієнтування в мінливих 

умовах процесів передачі та обміну інформацією)» [3]. 

- професійний блок (мета – навчати розуміти себе в системі фахової діяльності; зважаючи на сучасні 

умови,пропонувати нові способи фахової поведінки та розуміння професії; розвивати поряд із 

професійними й конфліктологічні компетенції; сприяти вибору адекватної та найбільш ефективної позиції 

спілкування).  

Наприклад, з метою формування конфліктологічної культури традиційно проводимо для студентів, 

як показує практика, дієвий тренінг «Інтелектуали вирішують проблеми, генії ж їх попереджають (А. 

Енштейн)», який складається з п’яти занять: «Моя Я-концепція?», «Як ми бачимо одне одного?», 

«Ставлення до конфлікту», «Поведінка у ситуації конфлікту», «Методи вирішення конфлікту». 

Отже, реалізуючи вроботі з майбутніми психологами чітко організовану, змістовно-тематичну 

насичену психологічну систему навчально-виховних технологій, ми досягаємо мети – сформованості 

конфліктологічної культури майбутніx фаxівців.  

На наш погляд, основними технологіями формування конфліктологічної культури є проектні та 

тренінгові, адже вони активні, пізнавально-розвиваючі, сприяють мотивації студентів до пізнавальної та 

професійної діяльності, до саморозвитку, містять психологічні механізми вдосконалення особистісних 

якостей майбутніх психологів і їх конфліктологічної культури. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РЕЖИМЕ ДНЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Статья посвящена изучению значимости физической культуры в распорядке дня студенческой 

молодежи. Проанализированы и найдены причины ухудшения здоровья молодежи. Исследованы и 

определены основные факторы здорового образа жизни студентов. Ключевые слова: студенческая 

молодежь, здоровый образ жизни, режим дня, физическая культура, сон, рацион питания. 

 

ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

У РЕЖИМІ ДНЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Стаття присвячена вивченню значущості фізичної культури у розпорядку дня студентської молоді. 

Проаналізовано та знайдено причини погіршення здоров'я молоді. Досліджено та визначено основні 

фактори здорового способу життя студентів. Ключові слова: студентська молодь, здоровий спосіб 

життя, режим дня, фізична культура, сон, раціон харчування. 

 

Введение. В рамках здорового образа жизни студенческой молодежи изучаются формы и методы 

повседневной жизни, которые способствуют адаптации организма к сохранению и поддержанию его 

резервных возможностей с целью полноценного развития социальных и профессиональных навыков. С этих 

форм и методов должен состоять режим дня студенческой молодежи, который будет направлен на 

укрепление здоровья, что обеспечит, прежде всего, эффективность обучения и творческое долголетие. 

Физическое здоровье – одна из основных жизненных ценностей, важнейший эмоциональный, 

социальный, экономический фактор, значение которого на современном этапе не уменьшается, а 

увеличивается. Человек остается главной производительной силой, степень его интеллектуальной, 

психической, социальной и физической готовности определяет успех материального производства. В 

условиях научно-технической революции здоровый образ жизни и один из его компонентов – физическая 

культура как форма реализации социальной ценности здоровья – помогают поддерживать физическую и 

умственную работоспособность, противостоять гиподинамии, повышают устойчивость организма человека 

к стрессам, неблагоприятным воздействиям внешней среды [1]. 

Поэтому основным условием здорового образа жизни в студенческие годы является четкий режим 

дня с обязательным присутствием физических упражнений. В этом случае обучение и, как следствие, 

овладение необходимыми профессиональными умениями и навыками будет естественным желанным 

процессом, приносящим чувство удовольствия. 

Целью нашего исследования явилось изучение факторов режима дня студенческой молодежи, 

повышающих умственную работоспособность. 

Результаты и их обсуждение. Ослабленное чаще всего до вуза состояние организма, экологические 

проблемы, несбалансированное питание, гиподинамия обуславливают значительные отклонения в 

состоянии здоровья студентов. Многочисленные исследования ученых единогласно констатируют: медико-

демографическая ситуация последних десятилетий характеризуется ухудшением качества здоровья 

молодежи, в том числе, и студентов. Отмечается негативная тенденция в увеличении количества 

отклонений в физическом развитии, возрастает число учащихся с наличием одного и более заболеваний [4]. 

Способность быстро перестраиваться в соответствии с изменяющимися внешними условиями, 

противостоять ихнегативным влияниям у развивающегося организма ограничена. Поэтому любое 

перенапряжение у молодых людей является фактором риска появления и развития заболеваний. 

Перенапряжение приводит к рассогласованию механизмов регуляции вегетативных функций, 

организм работает в режиме неустойчивой адаптации.У студентов, работающих напряженно, и, как 

правило, неравномерно, это проявляется в виде ухудшения работоспособности, повышенной утомляемости 

и снижении устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям. 

Гиподинамия является одной из причин, которая ослабляет организм, подрывает его силы и 

способствует возникновению болезней. Мышцы, ткани, органы человека не работают, ослабевают, 

снижается иммунитет [3]. 
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Занятия физическими упражнениями улучшают функциональное состояние сердца и легких, 

артериальных кровеносных сосудов, обогащают организм человека кислородом, успокаивают 

возбужденную нервную систему, дают положительный эмоциональный стимул. За счет здорового 

кислородного обмена у тренированного человека мышцы становятся более выносливыми, система 

внутренних органов работает более слажено и эффективно. Благодаря хорошей работе легких снижается 

риск возникновения инфекционных заболеваний дыхательной системы. Свежий воздух, ритмичная ходьба 

создают хорошее настроение, значительно повышают умственную и физическую работоспособность. 

Студенты, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, формируют 

определенный стереотип распорядка дня, что оказывает положительное влияние на личные качества. Они 

более общительны, сговорчивы, пользуются общественным признанием, меньше боятся критики, обладают 

большей эмоциональной стабильностью, выносливостью, более оптимистичны и энергичны. 

Стоит различать физическую активность и спорт. Для того, чтобы поддержать свое здоровье, будут 

полезны следующие физические нагрузки: ходьба, танцы, спортивные игры, езда на велосипеде или 

роликовых коньках, работа по дому или даже работа в дачный сезон. Здесь важно учитывать интенсивность 

физической активности, которая зависит от индивидуальной подготовки человека и его возраста. Так для 

детей до 17 лет рекомендуется умеренная или интенсивная физическая нагрузка не менее 1 часа в день; для 

взрослых рекомендуются занятия физической нагрузкой умеренного характера не менее 2,5 часов в неделю 

и высокоинтенсивных упражнений не менее 1,5 часов; для пожилых людей рекомендации по времени 

проведения физической нагрузки не отличаются от взрослых, но они могут выполнять физическую 

активность на столько, сколько смогут. В любом возрасте важно помнить, что ни одна физическая нагрузка 

не должна привести к острой боли и не стоит работать на износ [5]. 

Если цель не сводится лишь к поддержанию собственного здоровья, а присутствует желание 

постоянно поддерживать себя в физической форме, тогда важно обратить внимание на регулярность 

тренировок. Существует большое количество упражнений, такие как: аэробика (бег, танцы, плавание), 

силовые упражнения (направлены на увеличение силы и выносливости мышц), упражнения на развитие 

устойчивости (направлены на укрепление мышц и улучшение координации движений) и гибкости 

(направлены на восстановление мышц, а также предотвращают появление травм). Данные виды 

упражнений могут выполняться по отдельности или в комплексе. 

Для того, чтобы регулярные физические нагрузки стали частью вашей жизни, рекомендуется 

составлять пошаговый (по степени сложности и интенсивности) план тренировочной программы, 

включающий в себя цели и их способы достижений. Найдите время для тренировок, отведя на них свое время. 

Если самостоятельно сложно взяться за реализацию активного образа жизни, рекомендуется найти напарника, 

который будет поддерживать ваши стремления и начинания (это психологический способ мотивации). 

Немаловажным фактором в распорядке дня при здоровом образе жизни является сон.Сон – одно из 

главнейших средств восстановления работоспособности организма человека. Во время сна происходит 

пополнение энергетических запасов. Несоблюдение режима или недостаток сна может привести к 

заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой систем, болезням желудочно-кишечного тракта, повлечь 

за собой неврозы, психические и даже онкологические заболевания. 

Сон – естественная необходимость организма. Во время сна центральная нервная система и психика 

приходят в равновесие. Дневной сон ни в коем случае не является альтернативой ночному, так как 

биологические ритмы построены по иному принципу: светлое время суток – пора активности, а темное – 

восстановление сил. 

Нормальная продолжительность сна составляет 7-8 часов. Отходить ко сну лучше около 22 часов. В 

23 часа тело человека способно полностью расслабиться, и каждая клетка организма восстанавливает 

израсходованную за день энергию. В 2 часа ночи наступает период полного покоя, при котором все 

внутренние органы человека отдыхают, за исключением печени, которая очищает организм от 

поступивших в него за день токсинов. В 4 часа в головной мозг поступает максимальное количество крови, 

насыщая его кислородом и другими питательными веществами перед пробуждением. В 5 часов организм в 

целом готов к пробуждению, но мышцы пока находятся в дремлющем состоянии. В 6 часов надпочечники 

начинают усиленно вырабатывать норадреналин и адреналин, повышается артериальное кровяное 

давление, заметно усиливается поток крови, сердцебиение учащается. Этим организм свидетельствует о 

том, что полностью готов к пробуждению. К 7 часам организм человека вступает в одну из самых активных 

фаз. Все процессы проходят очень активно, обмен веществ очень быстр. 

Ночной сон может не только укрепить здоровье, но и стать лекарством от неудач и болезней, нужно 

только выполнять рекомендации, гигиенические требования по организации здорового образа жизни в 

целом и здорового сна в частности. 
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Очень важным условием для сохранения здоровья является правильное, сбалансированное и 

рациональное питание.Питание должно в полной мере включать в себя питательные вещества, 

удовлетворяющие потребности человека в энергии, пластическом материале, биологически активных 

компонентах и, что не маловажно, вызывать у него положительные эмоции.Рацион питания должен быть 

достаточно сбалансированным и содержать в себе белки, жиры и углеводы. Жиры и углеводы являются 

источником энергии, а вот белок – строительный материал клеток. Очень частой является рекомендация по 

необходимому употреблению воды от врачей общей практики, диетологов и каждого тренера. Важно 

поддерживать необходимый уровень жидкости в организме на протяжении всего дня, во время тренировок и 

после, так как это помогает поддержать оптимальный темп работы и способствует восстановлению организма. 

Немаловажным фактором в режиме дня является рациональный способ сочетания работы и отдыха, а 

также организация коротких перерывов, что является эффективным средством борьбы с усталостью. 

Короткие перерывы должны быть организованы с учетом характера и продолжительности умственного и 

физического напряжения. Известно, что ритмическая работа примерно на 20% менее утомительна. Т.е., кто 

занимается физической культурой, менее подвержены стрессу, лучше справляются с беспокойством, 

депрессией, гневом и страхом, способны расслабиться быстрее и снять эмоциональный стресс через 

физические упражнения. Наиболее эффективными в этом отношении являются плавание, лыжи, 

ритмическая гимнастика с оптимальной нагрузкой, подвижные игры. Все это способствует формированию 

концентрации внимания, уменьшению различных типов фобий [2]. 

Также при планировании своего режима необходимо помнить, что работоспособность человека с 

началом дня постепенно повышается и достигает к 10-13 часам наивысшего уровня. После 14 часов 

происходит снижение работоспособности. К 16-17 часам наблюдается вторая волна повышения всех 

функций человека, спад которых происходит после 20 часов. Стоит отметить, что существуют и 

индивидуальные особенности организма человека, и социальные факторы режима труда и отдыха в 

различных сферах деятельности, которые должны быть учтены в индивидуальном порядке.  

Вывод. Главный фактор, который зависит полностью от нас и способствует сопротивлению 

организма к вредным воздействиям внешней среды, – правильный распорядок дня и двигательная 

активность. Это способствует закалке организма и держит его в постоянном тонусе. Физическая работа 

должна сменяться умственной, и, наоборот, умственный труд сменяться физическим. Во всех случаях 

сохранению и укреплению здоровья способствует физическая культура и спорт. Физически здоровый, 

выносливый человек легче переносит неблагоприятные природные условия, сложности общественной 

жизни, психоэмоциональные перегрузки и стрессы. 

Общество нуждается в активных, здоровых, творческих личностях, готовых реализовать себя во всех 

жизненных сферах, в первую очередь, в профессиональной деятельности. Подготовка 

высококвалифицированных кадров в высших учебных заведениях в современных условиях развития 

государства является одной из важнейших предпосылок успешного решения задач экономического, 

культурного и социального развития общества. 
 

Источники 

1. Зыкун Ж. А. Значимость физической культуры для студентов в современном мире / Ж. А. Зыкун, А. И. Конон // Молодой ученый. – 2018. №46. – С. 412-

413. 

2. Ларченко И. Социальные проблемы здоровья студенческой молодежи / И. Ларченко, М. Гребенчук, Е. Кострыкина // Здаровы лад жыцця. – 2014. – №5. – 

С. 8-10. 

3. Назаренко И. А. Лечебная физическая культура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки) / И. А. Назаренко, Ж. А. Зыкун, 

О. А. Захарченко // Практическое руководство для студентов непрофильных специальностей университета / Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 39 с. 

4. Новицкая В. Обоснование культуры правильного питания современного студента / В. Новицкая, М. Угляница // Здаровы лад жыцця. – 2014. – №5. – С. 11-

14. 

5. Хихлуха Д. А. Факторы физического здоровья студентов / Д. А. Хихлуха, О. А. Захарченко // Материалы Iмеждунар. науч-практ. конф. под ред. д.ф.н. 

Патерыкиной В. В. / ДонГТУ. – Алчевск, 10 ноября 2017. – C. 144-151. 

 

Семенов Андрій Іванович 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 

 

Стаття присвячена аналізу, узагальнення та впровадження даних літератури у тренувальному 

процесі. Ключові слова: етапи, фізичні якості, тренувальний процес, цикл. 

 

Постановка проблеми. Важливою частиною проблеми сучасного спортивного тренування є 

необхідність вдосконалення методики технічної підготовки спортсменів, яка обумовлюється зростанням 

спортивних результатів, а також вдосконаленням засобів і методів тренувального процесу на різних етапах 

багатолітньої підготовки [3, с. 46]. 
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Мета дослідження. Проаналізувати особливості методики підготовки юних спортсменів. Методика 

дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури. 

Результати дослідження. Високий рівень сучасного спорту вимагає поряд зі змінами у методах та 

засобах тренувального процесу більш поглибленого індивідуального підходу, заснованого на комплексному 

вивченні здібностей і можливостей спортсмена, виділення ознак і властивостей, розвиток яких у найбільшій 

мірі сприяє досягненню високих спортивних результатів. Характерним при цьому є те, що в міру зростання 

спортивних результатів, вимоги до індивідуалізації тренувального процесу різко підвищуються. 

Індивідуальний підхід передбачає виявлення індивідуальності, тобто того особливого, неповторного, 

що відрізняє одну людину від усіх інших і включає природні й соціальні, фізичні та психічні, вроджені та 

набуті властивості. Індивідуальний підхід, який розглядається в педагогіці як один з найважливіших 

принципів навчання і виховання, визначається як діяльність тренера, що припускає тимчасову зміну 

найближчих цілей щодо сторін змісту, методів і організаційних форм навчально-виховної роботи з 

урахуванням індивідуальних особливостей особистості учня для реалізації найуспішнішого розвитку її 

соціальної типовості й індивідуальної своєрідності [1, с. 66]. 

На підставі узагальнення досвіду передової спортивної практики, аналізу наукової методичної 

літератури доцільно виділити наступні етапи:  

- попередньої підготовки (9-11 років, I);  

- початкової спортивної спеціалізації (12-13 років, II)  

- поглибленого тренування в обраному виді (юнаки 14-16, дівчата 14-15, III)  

- спортивного вдосконалення (юнаки 17-20 років, дівчата 16-19 років, IV)  

- вищої спортивної майстерності (чоловіки 21 -26 років, жінки 19 -25 років,V). 

Етап початкової спортивної спеціалізації. Включає перші два роки перебування дітей (12-13 років) в 

дитячо-юнацькій школі, в цьому віці добре вдосконалюється нервово-м'язова координація рухів, що 

обумовлює більш ефективний прояв швидкісно-силових якостей. 

Основні завдання етапу – зміцнювати здоров'я і всебічно розвивати фізичні якості дітей, проводити 

різні види легкоатлетичної підготовки та поступово переходити до цілеспрямованого тренування в бігу на 

короткі дистанції. 

Існують сприятливі передумови у дітей цього віку ефективно розвивати швидкість і швидкісно-

силові якості. Швидкість підвищується завдяки збільшенню бігових кроків навіть при деякому зменшенні 

їх частоти.  

Етап поглибленого тренування. В обраному виді (14-16 років) базовий для остаточного періоду 

майбутньої спеціалізації. У юнаків і дівчат в цьому віці в основному завершується функціональних систем, 

що забезпечують високу працездатність організму. Основні завдання - зміцнювати здоров'я і всебічно 

розвивати фізичні якості юних спортсменів, підвищувати рівень швидкісно-силової підготовленості з 

урахуванням формування основних рухових навичок, необхідних спринтеру, швидкість бігу підвищується в 

основному завдяки збільшення довжини кроків. На етапі поглибленого тренування підвищується обсяг і 

інтенсивність тренувальних навантажень, проводиться спеціалізована робота по вихованню фізичних 

якостей і вдосконалення спортивної техніки, зростає кількість змагань, тобто тренувальний процес, не 

зважаючи на значну частину загальнофізичної підготовки, набуває рис поглибленої спортивної 

спеціалізації. Навантаження на цьому етапі повинні бути, з одного боку адекватні віковим особливостям 

юних спортсменів, а з іншого – орієнтований на рівень характерний для вищої спортивної майстерності.  

У порівнянні з етапом початкової спортивної спеціалізації обсяги тренувальних навантажень 

зростають на 100-150, спортивні результати поліпшуються на 5-9% силові якості різних м'язових груп 

збільшуються на 40-80%, швидкісно-силові – на 20 - 50%. 

Розглядаючи тренувальний процес як розвивається динамічну систему, потрібно пам'ятати про те, що 

він являє собою сукупність компонентів, які виконують специфічні для кожного компонента завдання і є 

складною по організації структурою, яка представляє єдине ціле. За останні три десятиліття написано 

багато праць на предмет структурної організації тренувального процесу як вітчизняними, так і 

закордонними фахівцями в області теорії та методики фізичної культури та спорту. Одночасно багато 

авторів постійно знаходяться в пошуку шляхів подальшого розвитку теорії спортивного тренування. 

Тренувальний процес являє собою єдину структуру супідрядних ланок і в залежності від часу його 

реалізації може являти собою мікро, мезо, і макроструктуру.  

Мікроструктура є малий тренувальний цикл. У тимчасових рамках він обмежений, як правило, одним 

тижнем, має закінчену структуру і має назву тижневого мікроциклу що охоплює в себе від 2-3 тренувальних 

занять до декількох. Поняття мікроциклу вперше було виділено Л. П. Матвєєвим [2]. Залежно від поставленої 

мети та реалізованих завдань, місця в системі річної підготовки, виділяють кілька видів мікроциклів: власне 
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тренувальні мікроцикли, що підводять, змагальні та відновлювальні. В системі підготовки лижника мікроцикл 

представляє "малі" хвилі, виконання навантажень чергується з інтервалами відпочинку. 

Мезоструктура більш тривала, ніж мікроструктура, реалізується за часом від 2 до 6 тижнів. Основу 

складають «середні» хвилі, тобто коливання навантажень, їх збільшення і зниження. Це обумовлено 

необхідністю, досягти максимального тренувального ефекту за даний проміжок часу, не порушивши 

динамічної рівноваги в системі підготовки, намагаючись не знижувати адаптаційні можливості організму 

спортсмена. Макроструктура являє собою сукупність мікро і мезоциклів і є більш завершеною світова 

компанія. Макроцикл є «великою» хвилею, тривалої за часом, від 3-4 місяців до року, двох, чотирьох років. 

Структурна організація тренувального процесу не є постійною ланцюжок з одних і тих же послідовних 

ланок. Крім мікро, мезо і макроциклів існують такі елементи, як період і етап, тренувальне заняття і його 

елементи, тренувальні вимоги. У річному циклі підготовки виділяють 3 періоди: а) підготовчий період, б) 

змагальний період; в) перехідний період [3, с. 87-90]. 

Організм спортсмена також як і сам тренувальний процес являє собою систему, що складається з 

елементів. Використовуючи дедуктивний метод виділення приватного на основі загального, можна як 

зруйнувати систему, так і домогтися більш ретельного вивчення окремих ланок, підвищення ефективності 

функціонування всередині динамічної системи, будь то організм спортсмена, або сам тренувальний процес. 

Висновок. На основі аналізу науково-методичної літератури визначені сучасні тенденції розвитку 

теорії та методики підготовки юних спортсменів. При підготовці юних спортсменів в цей час 

використовується єдина програма для всіх займаються. Хоча, займаючись в групах діти зазвичай мають 

різний рівень розвитку фізичних якостей, функціональної підготовленості. В той самий час при підготовці 

висококваліфікованих спортсменів в більшості випадків використовується індивідуальний підхід [4, с. 48]. 
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ЗМІНА ДОВЖИНИ ПРОКАТУ ЧОВНА ТА ЇЇ ВПЛИВ 

НА ШВИДКІСТЬ У ГРЕБЛІ НА БАЙДАРКАХ 

 

Стаття присвячена вивченню різних параметрів гребка у греблі на байдарках. Проаналізовано 

відстань, пройдену байдаркою в опорній та безопорній фазі гребка. Досліджено довжину прокату човна 

та його вплив на швидкість у веслуванні на байдарках. Ключові слова: веслування на байдарках, довжина 

прокату човна, швидкість, потужність, темп, ефективність гребка. 

 

Введение. Тренировочный процесс в гребле на байдарках должен носить узкоспециализированный 

характер и строго сочетаться с соревновательной деятельностью.Основные соревновательные дистанции в 

гребле на байдарках составляют 200, 500, и 1000 м, а время прохождения данных дистанций составляет от 

30 секунд до 4 минут. В этом временном диапазоне существуют различные факторы, лимитирующие 

достижение высокого спортивного результата [5]. Изученность данных факторов, которая 

преимущественно и определяет качество тренировочного процесса, зависит от широты получаемой 

информации различного характера: педагогической, медико-биологической, кинематической, 

биодинамической. 

Таким образом, эффективность тренировочного процесса определяется количественно-

качественными параметрами нагрузочной деятельности спортсменов. Информация о тренировочной 

деятельности и ее влиянии на внутренние процессы организма спортсмена способствует созданию наиболее 
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широкой модели подготовленности юных гребцов, что позволяет более точно следить за текущей 

спортивной формой и спрогнозировать выход на максимальный спортивный результат. 

Наибольший интерес представляют показатели рабочей деятельности спортсменов (скорость, темп, 

мощность, длина проката и т.д.) при прохождении как всей дистанции, так и ее отрезков. Изменение 

данных параметров на дистанции является следствием на получаемую организмом нагрузку, а появляются 

они из-за изменения как показателей сердечно-сосудистой системы [4, 7], так и деятельности мышечной 

системы [1, 8]. 

Состояние различных систем организма спортсменов обуславливается различными видами 

подготовленности гребца: технической, функциональной, психологической, физической, тактической. 

Уровень развития различных видов подготовленности характеризуют параметры соревновательной 

деятельности: скорость хода лодки, темп гребли, мощность гребка [6]. 

Целью исследования явилосьизучениевлияния длины проката лодки на ее скорость в гребле на 

байдарах. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в течение годичного цикла в 

научно-исследовательской лаборатории физической культуры и спорта учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» в рамках государственной 

программы научных исследований «Конвергенция – 2020». 

В исследовании принимали участие спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет, имеющие спортивную 

квалификацию «Кандидат в мастера спорта». На гребном эргометре задавалась дозированная нагрузка в 

зависимости от веса и моделировалось прохождение дистанции 1000 метров. Периодичность тестирования 

определялась задачами этапов, тестирование проводилось в среднем один раз в три недели. 

В результате тестирования на гребном тренажере стало возможным отследить динамику изменений 

на протяжении всей дистанции следующих параметров: 

1. Скорость прохождения дистанции (м/с). 

2. Мощность, развиваемая гребцом мощность каждого гребка (Ватт). 

3. Темп – количество гребков в 1 минуту (гр/мин). 

4. Общее время гребка – длительность одного гребка (с). 

5. Время опорной фазы гребка – длительность нахождения весла в воде при одном гребке (с). 

6. Время безопорной фазы гребка – длительность нахождения весла в воздухе при одном гребке (с). 

7. Длина проката лодки за один гребок – расстояние, пройденное лодкой за один гребок (м). 

8. Длина проката опорной фазы гребка – расстояние, пройденное лодкой за опорную фазу гребка (м). 

9. Длина проката безопорной фазы гребка – расстояние, пройденное лодкой за безопорную фазу 

гребка (м). 

Результаты и их обсуждение. Достижение оптимальной производительности при прохождении 

соревновательной дистанции зависит от высокого уровня развития специальной выносливости, 

технической или тактической подготовленности. 

Скорость байдарки на дистанции является основным параметром. По скорости хода лодки и ее 

изменению в каждом цикле гребковых движений можно оценить деятельность гребца и уровень его 

подготовленности. Для ее анализа используют ряд параметров: мощность и темп гребка, время опорной и 

безопорной фазы, длину проката лодки т.д. [3]. 

Длина проката является одним из основных параметров, который характеризует расстояние, 

пройденное лодкой за один гребок. На протяжении дистанции данный параметр меняется незначительно и 

размах его изменения составляет 3,3% от среднего значения на дистанции. Это свидетельствует о 

некоторой стабильности этого показателя. 

По нашему мнению, эта стабильность достигается из-за того, что длина проката лодки зависит от 

мощности и темпа гребли, т. е. повышение мощности должно вызвать и увеличение длины проката за счет 

повышения скорости лодки. Но увеличение мощности вызывает и повышение темпа, что ведет к 

уменьшению времени гребка, в результате чего длина проката изменяется незначительно. При уменьшении 

мощности понижается темп, увеличивается время гребка, уменьшается скорость и в результате 

значительных изменений в длине прокате лодки не происходит. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в основном увеличение мощности ведет к 

уменьшению длины проката лодки, а снижение темпа ведет к увеличению времени гребка и длины проката 

лодки за один гребок и наоборот. 

Длина проката лодки за опорную фазу характеризует, прежде всего, эффективность выполнения 

самого гребка, которая зависит от затрачиваемых усилий и развиваемой при этом скорости. Длина проката 

лодки за опорную фазу изменяется более значительно, чем длина проката лодки за один гребок, и ее размах 

составляет 10,4% от среднего значения на дистанции. Данные колебания зависят как от изменения 
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мощности и темпа на дистанции, так и от изменения вклада длины проката опорной или безопорной фаз в 

общую длину проката. 

Наибольшие значения длины проката лодки за опорную фазу наблюдаются в первой половине 

дистанции, где ее значения превышают средние. По нашему мнению, это связано и с тем, что на этих 

отрезках большие значения мощности. Но прохождение первой половины дистанции прошло еще и за счет 

более эффективного выполнения самого гребка, а во второй половине дистанции из-за развивающегося 

утомления эффективность выполнения этого гребка уменьшилась, что и доказывает уменьшение средних 

значений длины проката лодки за опорную фазу во второй половине дистанции. 

Длина проката лодки за безопорную фазу также имеет большое значение, так как она 

характеризуется безопорным положением весла, где количество энергии, затрачиваемое гребцом, намного 

меньше, чем в опорной фазе. Значит, чем большее расстояние пройдет лодка за этот промежуток времени, 

тем меньше усилий гребец затратит в последующей работе. Длина проката лодки за безопорную фазу 

зависит, прежде всего, от выполнения гребка в опорной фазе, где и придается лодке необходимая скорость, 

которая теряется в безопорном положении. Длина проката в безопорной фазе также зависит от времени, 

которое дается на эту фазу: чем больше время и скорость, тем больше пройденное расстояние. Но 

увеличение времени безопорной фазы непременно приведет к снижению скорости, так как в этот период 

идет только ее снижение. Т.е., с одной стороны, увеличение длины проката лодки за безопорную фазу 

приводит к более экономичному расходу сил, а с другой ведет к снижению скорости.  

Вывод. Для оптимальной длины проката лодки за безопорную фазу необходимо как можно лучше 

использовать опорную фазу, где лодке придается необходимая скорость для безопорной фазы. Также 

необходимо найти наилучшее сочетание опорной и безопорной фазы гребка во времени, которое уменьшит 

количество затрачиваемых сил и не приведет к значительному падению скорости. 

Стоит отметить необходимость разработки наиболее оптимального темпа гребли, который, с одной 

стороны, позволит найти наилучшее сочетание безопорной и опорной фазы гребка, с другой, создаст 

условия для выполнения наиболее эффективной структуры гребка. 
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ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ, ЩО ЗАНИМАЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНИХ ГРУПАХ І ГРУПАХ СЕКЦІЙНОЇ НАПРЯМНОСТІ 

 

Стаття присвячена дослідженню мотиваційної сфери студентів, які займаються різною фізичною 

активністю. Наводиться порівняльний аналіз переважання мотиваційних складових груп студентів, які 

займаються за навчальною програмою та студентів, що відвідують секцію з оздоровчої гімнастики. Ключові 

слова: мотиваційна сфера, мотиваційна складова, рухова активність, фізична культура, студенти. 

 

По данным различных проводимых исследований одной из важнейших проблем здоровья 

студенческой молодежи кроется в недостаточной физической активности. В своем большинстве молодые 

люди занимают пассивную позицию по отношению к своему физическому самосовершенствованию. В 

связи с этим для формирования потребностно-мотивационной сферы студентов немаловажным фактором 

является наличие выбора разновидностей физической активности [3]. 

Проблема мотивов и мотивации имела свою актуальностьс древнейших времен. Сейчас же данная 

область знаний является всё ещё одной из областей представляющей интерес как за рубежом, так и в 

отечественной науке.  

Мотивы заинтересованности в занятиях физической активностью, физической культурой и спортом 

на данный момент хоть и являются относительно разработанным направлением, но это всё ещё видится 

недостаточным, так как остались многие вопросы и проблемы, одним из которых является, например, 

классификация мотивов. Или различия в мотивационной сфере разных категорий населения. Данная тема и 

была затронута в данном исследовании. Здесь исследовалась категория студенческой молодежи. 

В спортивной деятельности мотивация представлена двумя факторами: внутренними и внешними, 

которые меняют свое значение на протяжении всей спортивной деятельности индивида [1]. 

Особое состояние индивида, которое направлено на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности называется мотивацией к физической активности. 

Формирование мотивации к занятиям физической культурой является многоступенчатым процессом 

и формируется постепенно, начиная с детского сада. От простейших знаний и навыков до более 

глубоких [2]. 

На базе ГГУ имени Франциска Скорины было проведено исследование со студентами, направленное 

на изучение мотивационной составляющей студенческой молодежи в проявлении двигательной активности, 

а также занятий физической культурой и спортом. В проведенном нами исследовании приняли участие 

28 студентов 1-3 курсов; из них: 3 юношей и 25 девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Участники 

исследования были представлены двумя группами: группа 1 (13 человек) – студенты, которые посещают 

обязательные занятия по физической культуре и группа 2 (13 человек) – студенты, которые посещают 

секцию по оздоровительной аэробике на добровольных началах. 

Целью исследования – произвести сравнительный анализ мотивационной сферы студентов, 

занимающихся в спортивных секциях и студентов, занимающихся физической культурой.  

С целью выявления доминирующих мотиваций личности (личностных смыслов) для занятий 

спортивной деятельностью вниманию студентов была предложена методика «Мотивы занятий спортом» 

авторства А. В. Шаболтас. Суть опроса состояла в том, что студенты соглашались с высказываниями 

(суждениями) наиболее им близкими, которые поделены на десять мотивов-категорий. Каждое из 

высказываний в данной методики сопоставляется с остальными (всего 45 пар). Данная методика служит 

измерительным инструментом и предоставляет возможность мотивы по степени их выраженности 

(оценивается в баллах). 

Перечислим последовательно все эти мотивы и озвучим полученные результаты анкетирования: 

эмоционального удовольствия (ЭУ) (группа 1 – 8,61; группа 2 – 16,15); социального самоутверждения (СС) 

(группа 1 – 4,16; группа 2 – 1,7); физического самоутверждения (ФС) (группа 1 – 12,6; группа 2 – 

15,84); социально-эмоциональный (СЭ) (группа 1 – 4,76; группа 2 – 1,78); социально-моральный (СМ) 

(группа 1 – 3,69; группа 2 – 0,08); достижения успеха в спорте (ДУ) (группа 1 – 9,92; группа 2 – 

6,69); спортивно-познавательный (СП) (группа 1 – 7,15; группа 2 – 4,69); рационально-волевой 

(рекреационный) (РВ)(группа 1 – 11,69; группа 2 – 14,23); подготовки к профессиональной деятельности 

(ПД)(группа 1 – 10,15; группа 2 – 7,3); гражданско-патриотический (ГП)(группа 1 – 3,38; группа 2 – 1). Все 

данные представлены округленно. 

Полученные данные наглядно свидетельствуют о преобладании у респондентов первой группы 

мотивов физического самоутверждения и рационально-волевых мотивов.Практически в равной степени 

преобладает мотив подготовки к профессиональной деятельности при невыраженности мотивов 

гражданско-патриотических и социально-моральных.  
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Полученные данные наглядно свидетельствуют о преобладании у респондентов второй группы 

мотивов эмоционального удовольствия, физического самоутверждения, рационально-волевых мотивов при 

невыраженности мотивов социально-моральных и гражданско-патриотических, а также социально-

эмоциональных.  

Из данных мы можем видеть то, насколько существенными или несущественными являются 

различия в мотивах занятий физической активностью, физической культурой и спортом в 1 и 2 группах. 

Так мы можем увидеть, что не только качественное, но и количественное выражение мотивов в 1 и 2 

группе является разным: если в первой группе максимально значение показателя достигает всего 12 баллов, 

то во второй группе показатель поднимается до 16 баллов. Также резких перепадов между уровнями 

выраженности мотивов, как это представлено во второй группе, в первой группе не наблюдается. 

Разница в мотиве физического самоутверждения, которая составляет 4 единицы в пользу 2 группы, 

хотя данный показатель в обеих группах является доминирующим. 

Другие показатели не выявили достаточно значимых различий. 

Подводя итоги, следует отметить следующее:  

- резких перепадов между уровнями выраженности мотивов, как это представлено во второй группе, 

в первой группе не наблюдается;  

- полученные данные наглядно свидетельствуют о преобладании у студентов 1 группы мотивов 

физического самоутверждения, рационально-волевых мотивов, а также мотивов подготовки к 

профессиональной деятельности при невыраженности мотивов гражданско-патриотических и социально-

моральных; 

- полученные данные наглядно свидетельствуют о преобладании у студентов 2 группы мотивов 

эмоционального удовольствия, физического самоутверждения, рационально-волевых мотивов при 

невыраженности мотивов социально-моральных и гражданско-патриотических, а также социально-

эмоциональных; 

- наиболее выраженные различия между представителями 1 и 2 группы выявлены в таких категориях 

мотивов, как мотив эмоционального удовольствия (7 единиц) и мотив физического самоутверждения (4 

единицы). 

Данное исследование выявило, что различия в мотивах между теми, кто занимается физической 

активностью, физической культурой и спортом совершенно добровольно, то есть посещает секции, и теми, 

кто посещает обязательные занятия физической культурой есть и в некоторых аспектах они являются 

довольно значимыми. В наибольшей степени интересной можно назвать разницу значений мотива 

эмоционального удовольствия: группа, занимающаяся физической активностью, физической культурой и 

спортом совершенно добровольно, выявила едва ли не в два раза больший показатель в этой категории (9 и 

16 единиц), что может говорить о том, что занятия обязательной физической культурой несколько 

подавляют этот показатель. Известно, что физическая нагрузка полученная осознанно и с удовольствием, 

оказывает больший положительный эффект на организм занимающихся чем та, которая не доставляет 

удовлетворения.  

Данное исследование является актуальным, так как спортивная и физическая активность является 

важной составляющей жизни молодого поколения. Занятия спортом и физической культурой должны 

доставлять учащимся удовольствие и оказывать положительное влияние на развитие их эмоциональной и 

когнитивной сферы, способствуя здоровому развитию личности. Необходимо фокусироваться на аспектах, 

связанных с развитием личности через занятия спортом и физической культурой. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗИЧЕСОКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Статья посвящена влиянию занятий йогой на оздоровление, занимающихся физической культурой в 

специальной медицинской группе. Проанализированы литературные источники. Ключевые слова: 

физическая культура, йога, нагрузка, профилактическая направленность. 

 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЙОГОЮ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ, 

ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРОЮ 

 

Стаття присвячена впливу занять йогою на оздоровлення людей, які займаються фізичною 

культурою у спеціальній медичній групі. Проаналізовано літературні джерела. Ключові слова: фізична 

культура, йога, навантаження, профілактичне спрямування. 

 

Для каждого человека в жизни важна физическая активность. Она играет важную роль в 

формировании крепкого здоровья и необходима на протяжении всей жизни. Ежедневно наш организм 

переживает огромное количество умственных, эмоциональных и физических нагрузок, вследствие чего 

снижается работоспособность, ослабевает иммунитет, нарушается сон. В настоящее время физические 

упражнения профилактической направленности приобретают все большее значение для оздоровления 

человека. Важное значение, в данном аспекте, имеют занятия йогой. Йога – это совокупность различных 

духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и 

буддизма, и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма для 

достижения возвышенного духовного и психического состояния. Здоровье – это то, зачем большинство 

людей приходит в йогу. Будь то физическое, эмоциональное, или душевное. Основатель айенгар-йоги, 

Б. К. С. Айенгар говорил, что «быть здоровым – значит не просто не болеть. Здоровье подразумевает 

совершенный баланс и гармонию между суставами, тканями, мышцами, клетками, нервными окончаниями, 

и всеми системами организма. Здоровье – это идеальное равновесие тела и ума, разума и души» [1].  

Йога – это не религия, это древняя наука, которая дает человеку возможность объединить тело, 

сознание и дух. Практика йоги делает тело человека здоровым и сильным, укрепляет его дух и разум, 

помогает справляться с болью и несчастьями, спокойно встречать трудности, испытания судьбы и с честью 

преодолевать их.  

Сегодня йога стала частью жизни современного человека. Она помогает расслабить мышцы и снять 

стресс, поддерживая гармонию тела и души. Кроме того, при занятиях йогой практически не существует 

возрастных ограничений. Йога включает в себя несколько разновидностей, таких как [3]:  

1. Хатха-йога. Она появилась раньше других видов, от нее начинаются все остальные 

разновидности. Цель такой йоги – гармоничный баланс духа, тела и мира. Данная практика включает в себя 

дыхательные гимнастики, медитации, особые жесты, правильное питание. В ней есть асаны – специальные 

позы, принимаемые для выполнения какого-либо упражнения. С помощью них улучшается подвижность и 

гибкость, повышается сила и выносливость.  

2. Кундалини-йога – одно из направлений йоги, ведущее к поднятию энергии из основания 

позвоночника с помощью регулярных практик. Внимание сосредоточено на – энергетических ощущениях 

человеческого организма. Главным принципом является, правильное дыхание, медитация и долгое 

удерживание асаны.  

3. Йога Айенгара – разновидность хатха-йоги. Данный вид выбирают люди, которые мало 

двигаются. Постепенный переход от одной асаны к другой, от простого – к более сложному. Главная цель – 

идеальное тело. Статичные упражнения формируют выносливость и гармонию внешности.  

4. Ишвара-йога. В основе лежит принцип соблюдения баланса и расслабление тела при выполнении 

всех упражнений. В комплекс входят асаны, дыхательные упражнения и процедуры очищения. Нужно 

научиться, осознанно слушать свой организм.  

5. Трай-йога. Данная практика отличается выполнением плавных и мягких движений, поэтому в 

большей мере подходит женщинам. Движения, подобные волне, соединяются с дыханием. Если заниматься 
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регулярно, вполне возможно убрать из жизни депрессию и негатив, сформировать хорошую осанку, развить 

гибкость и зарядиться энергией.  

6. Пауэр-йога. Сравнительно новый вид, объединяющий статику и динамику. Помогает быстро 

избавиться от весового излишка и улучшить фигуру. Важным является развитие силы и выносливости.  

Исследователями доказано, что занятия йогой оказывают колоссальное воздействие на организм. В 

результате занятий снижается уровень кортизола в организме, вследствие чего уходит нервное напряжение. 

Одним из самых положительных эффектов йоги на организм, является влияние на сердечно-сосудистую 

систему [6]. При выполнении асан регулируется кровяное давление. Во время занятий улучшается ток 

крови, происходит ее усиленное насыщение кислородом. Йога облегчает боль в суставах и активно 

применяется при травмах позвоночника [2]. Одной из важных составляющих занятий йогой является 

дыхательная гимнастика, которая позволяет увеличить объем кислорода в легких, что в свою очередь, 

помогает функционированию всех внутренних органов. Занятия йогой полезны людям с нарушением 

зрения. В этом случае нет никаких противопоказаний, наоборот, йога, благодаря своим статичным 

движениям, способствует тренировке мышц глаз [5]. Таким образом, йога является отличным сочетанием 

работы над душой и телом. Она позволяет улучшить самочувствие, развить гибкость и избежать получения 

травм. В результате занятий восстанавливается подвижность суставов, приходит в норму эластичность и 

сократимость мышц, улучшается осанка, ускоряется обмен веществ, повышается работа сердечно-

сосудистой системы, уходит нервное напряжение. 

Проведя анализ литературных источников, было принято решение по применению йоги на занятиях 

со студентками 1 курса, отнесенными по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу (СМГ). 

Занятия проводятся в соответствии с программой по физической культуре [4], согласно расписанию 2 раза в 

неделю по 90 мин. В СМГ студенты распределяются после медицинского осмотра, проводимого в начале 

учебного года. В основном у студентов преобладают следующие заболевания: сердечно-сосудистой 

системы; нарушение опорно-двигательного аппарата; плоскостопие; ожирение; глазные болезни. 

На основании выше изложенного нами будут проводиться исследования на протяжении 5 лет, для 

того, что бы проследить, в действительности ли проводимые занятия с применением йоги, 

будутспособствовать улучшению определённых заболеваний. 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ТРЕНД ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 2021 
 

Стаття присвячена трендам розвитку туризму після Covid-19. Проаналізовано особливості розвитку 

перспективних видів туризму в світі та регіоні Близький Схід. Досліджено проекти розвитку екологічного та 

відновлюючого туризму в Саудівській Аравії. Ключові слова: екологічний туризм, стійкий розвиток. 
 

За офіційними даними Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) на протязі останніх двох років 

в туризмі відбулися зміни за чотирма основними напрямами: 

 внутрішній туризм демонструє позитивні показники, оскільки люди почали більше подорожувати 

власною країною та обирають напрямки ближче до дому; 

 плануючи свої поїздки, мандрівники частіше почали звертати більше уваги на автентичність, 

екологічність, локальний бренд;  

 в умовах тотальних карантинних обмежень активізувався попит на зелений або сільський туризм, 

що максимально забезпечує соціальну дистанцію та усамітнення; 

 у 2021 р. зросла середня протяжність подорожей та відповідно відбулося зростання витрат. 

Отже, експерти визнають одним з трендових напрямів екологічний туризм. Про це свідчать і данні 

опитування, проведеного на замовлення Amadeus. Туристи вважають за необхідне долучитися до створення 
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для планети чогось корисного. Дві третини споживачів надають перевагу екологічно безпечним подорожам, 

а 37% респондентів визнають, що можливість брати участь у збереженні туристичних локацій, допомагає 

зробити галузь більш стійкою в довгостроковій перспективі [1]. 

Прикладом є туристична компанія Південної Америки, яка запропонувала туристам програму 

екотуристичної подорожі, що включала можливість підтримати зусилля із збереження носорогів в Танзанії. 

Кількість подібних опцій постійно зростає. Подібні заходи допомагають мандрівникам додати до своєї 

відпустки такий елемент як робота з відновлення певної сфери або вирішення певної екологічної проблеми 

під час поїздки. Туристам важливо, щоб їх витрати спрямовувалися на розвиток локації тих місць куди вони 

їдуть. Пошукові запити на подорожі з США до «екологічного раю» Коста-Ріки зросли за рік на 234%. В 

Європі кількість відвідувачів Ісландії, що відома нульовим викидом вуглецю зросла на 11%. Тому, із 

зростання тренду екотуризму, заходу під цей запит будуть ставати більш популярними подальшому.  

В регіоні Близького Сходу Червоне море з кораловим рифом та великою кількістю морських 

мешканців вважається відомою локацією для дайвінгу. Ця територія високо цінувалася «батьком 

підводного плавання» Жаком Івом Кусто. Представники Саудівської Аравії вирішили скористатися іміджем 

імені та професійними знаннями Філіпа Кусто-молодшого, онука всесвітньо відомого французького 

морського дослідника. Його було запрошено допомогти з планами розвитку туристичного напряму на 50 

островах Червоного моря. Розташований в Червоному морі кораловий риф є четвертим за розмірами в світі. 

Заплановано не лише оздоровити риф, але і збільшити на 100% морське різноманіття.  

Проект «Червоне море» є напрямом «відновлювального» туризму. Його втілюють в життя вздовж 

північно-західного узбережжя Саудівської Аравії, поряд з курортом Амаала. Там розташовані гірські 

каньйони, сплячі вулкани та культурні пам’ятки, що тягнуться вздовж давнього торгівельного шляху. 

Розвиток локацій є часткою політики диверсифікації економіки країни за рахунок нових секторів ким є 

туризм. Зазначимо, що через відновлювальний (регенеративний) туризм намагаються не лише зупинити 

шкоду або забезпечити стійкість довкілля до впливу людини. Цей проект дасть можливість покращити стан 

локації, бо створено ландшафтний розплідник, де виростять до 15 млн. рослин [2]. 

У проектів «Амаала» та «Червоне море» дещо різна мета. Проект «Амаала» присвячено культурі, 

мистецтву, спорт. На курорті буде створено Академію спортивних досягнень, розвиватимуть кінний спорт, 

поло, проводитимуть верблюжі біга, соколине полювання, гольф і теніс. Проект «Червоне море» 

присвячено довкіллю, контакту із землею, пляжами, пустелею та підводним світом. Туристам 

запропонують кілька варіантів відпочинку від усамітнення на островах або в горах, до пригод в пустелі та 

перебування на курорті. Проте основна увага приділятиметься розвагам на узбережжі, снорклінгу та 

дайвінгу. Нова локація включатиме готелі, житло, заклади відпочинку та розваг. Для відпочинку буде 

кілька варіантів різної цінової категорії, що об’єднані в комплекс. Планується, що локація на Червоному 

морі прийматиме до 1 млн. гостей. 

Також в Саудівській Аравії працюють над створенням масштабного парк розваг на нафтогазовій 

платформі. Тематичний парк «The Rig» буде розташують на площі 150 000 кв. м. на одній з платформ в 

Перській затоці. Фінансує створення парку розваг державний суверенний фонд. Проект оцінюють в 

430 млрд. дол. На платформі буде створено туристичні атракції, три готелі, ресторани, площадки для 

гелікоптерів. Один з курортних готелів на 800 номерів будується зі скла та сталі в центрі атракціону. Також 

створюють великий басейн з аквапарком, колесо огляду, американські гірки, картинг, локацію для банджі-

джампінгу. Туристи також мають можливість кататися на водних мотоциклах, пірнати з аквалангом, 

занурюватися у батискафі. Також планується створення причалів для 50 яхт. Проводитимуться 

пригодницькі заходи та екстремальні види спорту [3]. 

Плануються, що локації користуватимуться популярністю серед мешканців країн Перської затоки. 

Новий парк є частиною стратегії PIF на 2021-2025 рр. та проектом, що повинен знизити залежність 

Саудівської Аравії від нафти. Також уряд королівства оприлюднив плани із створення великих курортів на 

Червоному морі поблизу західного узбережжя країни та активно розвиватимуть відновлювальний туризм.  

Отже, через розвиток проектів відновлювального (регенеративного) туризм намагаються не лише 

зупинити шкоду або забезпечити стійкість довкілля до впливу людини. Експерти сфери туризму та уряди 

визнають екологічний туризм на один з трендових напрямів подорожей та необхідно його активно розвивати. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОМАНДНЫМ ВИДОМ СПОРТА 

 

В статье представлены результаты применения методики Шаболтас А. В. «Мотивы занятий 

спортом» с командой мужчин регби клуба «КВАТРО». В ходе проведенного социологического опроса 

выявлены доминирующие цели (личностные смыслы) занятий командным видом спорта – регби. Ключевые 

слова: регби, командная игра, спорт, мужчины, мотивация, физическое самоутверждение. 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ 

КОМАНДНИМ ВИДОМ СПОРТУ 

 

У статті представлені результати застосування методики Шаболтас А. В. «Мотиви занять 

спортом» із командою чоловіків регбі клубу «КВАТРО». У результаті проведеного соціологічного 

опитування виявлено домінуючі цілі занять командним видом спорту – регбі. Ключові слова: регбі, 

командна гра, спорт, чоловіки, мотивація, фізичне самоствердження. 

 

Очевидно, что только новое вызывает интерес занимающихся, поэтому, на наш взгляд регби, как сплав 

многих видов спорта, будет способствовать повышению интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Регби ценится как спорт, который всегда сопровождался удовольствием от участия; мужеством и 

навыками, которых требует игра; любовью к командным видам спорта, которые обогащают жизнь тех, кто 

в них играет, и дружбой на всю жизнь, укрепленной общим интересом к игре [1]. 

Именно благодаря, а не вопреки интенсивным физическим и атлетическим характеристикам Регби, 

существует такой великолепный дух товарищества до и после матчей. Давняя традиция игроков 

соревнующихся команд общаться друг с другоми за пределами игрового поля, остается неотъемлемой 

частью игры. 

Игра в Регби стала полностью профессиональной, но сохранила дух и традиции оздоровительной 

игры. В то время как многие традиционные спортивные качества ослабевают или даже находятся под 

угрозой, Регби по праву гордится своей способностью сохранить высокие стандарты спортивного 

мастерства, этичного поведения и честной игры [2].  

Общеизвестно, что мотив – это сложное психологическое образование, являющееся с 

содержательной стороны основанием (обоснованием для себя самого) действия и поступка, деятельности и 

поведения, а с энергетической стороны – побуждением к достижению выбранной цели. 

Осознанный полностью мотив должен дать ответ, почему (осознание потребности), для чего или 

ради чего (осознание цели) и почему именно таким способом (учёт обстоятельств) человек будет или уже 

удовлетворяет возникшую у него потребность [3]. 

Необходимо отметить, что проблема мотивов является самой труднодоступной и мало изученной 

проблемой психологической теории. Высокие результаты в спорте теснейшим образом связаны с 

мотивационной сферой человека. Недооценка роли мотивационных факторов, учета динамики изменения 

мотивов тренерами и самими спортсменами часто приводит к тому, что они оказываются неспособными 

проявить в полной мере свои функциональные и физические возможности, реализовать ту трудоемкую 

работу, которую он совершают, профессионально занимаясь спортом. Более того, после завершения 

спортивной деятельности, неудовлетворенность достижениями в спорте становится непреодолимой 

помехой в реализации личностного потенциала и социализации спортсмена в других сферах 

жизнедеятельности. В связи с этим на первый план выходят проблемы изучения мотивов на разных этапах 

онтогенетического развития [4]. 

 Основой любой деятельности является мотивация, т.к. именно в ней заключён механизм личной 

активности, заинтересованности человека в деятельности. Мотивацию обычно определяют, как процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения поставленной цели. Именно с точки зрения 

мотивации можно говорить о нацеленности личности на удовлетворение своих потребностей, запросов, на 

формирование активности в деятельности, на определение своей жизненной ориентации.  

Следует выделить, что мотивация представляет собой одну из наиболее сложных и, вместе с тем, 

заслуживающих особого внимания проблем, поскольку ее изучение непосредственно связано с поиском 
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источников деятельности человека, тех побудительных сил, благодаря которым осуществляется любая 

деятельность, определяется направленность поведения человека. 

В большой мере специфику механизмов спортивной мотивации определяет принадлежность 

спортсмена к тому или иному виду спорта. Иными словами, различие в спортивных специализациях 

оказывает серьезное влияние на формирование особенностей мотивации. 

Результаты исследований, проведённых спортивными психологами, показывают, что контакт с 

противником или партнёром так же является важной мотивационной особенностью избранного вида 

спорта. Различают следующие разновидности контактов: непосредственные (в борьбе, боксе, регби и т.д.), 

опосредованные (волейбол, футбол, шахматы, теннис, и т.д.) и условные (плавание, спортивная гимнастика, 

акробатика и т.д.) [4]. 

Проведя анализ литературы по данной проблематике, мы предположили, что у спортсменов, 

занимающихся регби, преобладает мотив физического самоутверждения.  

Регби – спортивная командная игра с овальным мячом, который игроки каждой команды, передавая 

друг другу руками и ногами, причем пас руками осуществляется только назад, стараются приземлить в 

зачётном поле за воротами соперника или забить его в Н-образные ворота (выше перекладины). 

С целью изучения мотивов занятий спортом проводилось исследование на базе мужского регби 

клуба «КВАТРО» г. Гомеля. В исследовании принимали участие спортсмены 24-40 лет. Нами 

использовалась методика Шаболтас А. В. «Мотивы занятий спортом». Методика предназначена для 

выявления доминирующих целей (личностных смыслов) занятий спортом и включает в себя 10 мотивов-

категорий, соответствующих определенным высказываниям и суждениям, приведенным в опроснике [5]. 

В результате проведенного исследования было установлено, что: 

- мотив физического самоутверждения – стремление к гармоничному физическому развитию, 

становлению характера, воле к победе отмечается у 51% спортсменов, что обусловлено регулярными 

тренировками, способствующими психофизическому совершенствованию личности. 

- мотив достижения успеха в спорте – стремление к улучшению личностных спортивных 

результатовбыло выявлено у 24% испытуемых. С научной точки зрения понятие спорт – достижение 

наивысшего спортивного результата, что доказано полученными результатами тестирования. 

- мотив социального самоутверждения – стремление проявить себя, выражающееся в том, что 

занятия спортом и достигаемые при этом успехи рассматриваются и переживаются с точки зрения личного 

престижа, уважения знакомыми, зрителями, преобладает у 10% испытуемых. Данный факт можно 

объяснить тем, что успехи и достижения в спорте повышают авторитет спортсмена в жизни и обществе. 

- гражданско-патриотический мотив – стремление к спортивному совершенствованию для успешного 

выступления на соревнованиях, для поддержания престижа коллектива, города, страны было выявлено у 

6% испытуемых. 

- социально-эмоциональный мотив – стремление к социальным событиям, ввиду их высокой 

эмоциональности, неформальному общению, социальной и эмоциональной раскованности преобладает у 

4% испытуемых. 

- мотив эмоционального удовольствия – стремление, отражающие радость движения и физических 

усилий. Данный мотив преобладает у 3% выборки, что обусловлено эстетичностью данного вида спорта. 

- социально-моральный мотив – стремление к успеху своей команды, ради которого необходимо 

усиленно тренироваться, достигая наивысших спортивных результатов отмечается у 2% анкетируемых. 

- спортивно-познавательный мотив – стремление к улучшению тактической и технической 

подготовки. Данный мотив не является доминирующим ни у одного испытуемого.  

- рационально-волевой мотив – желание заниматься спортом для компенсации дефицита 

двигательной активности при умственной (сидячей) работе. Данный мотив не является доминирующим ни 

у одного испытуемого.  

- мотив подготовки к профессиональной деятельности – стремление заниматься спортом для 

подготовки к требованиям избранной профессиональной деятельности. Данный мотив не является 

доминирующим ни у одного испытуемого.  

Согласно результатам проведённого исследования по методике «Мотивы занятий спортом» 

(А. В. Шаболтас), в выборке преобладают 7 мотивов: мотив физического самоутверждения и мотив 

достижения успеха в спорте, социального самоутверждения, гражданско-патриотический мотив, социально-

эмоциональный мотив, эмоционального удовольствия, социально-моральный мотив. 

Мотивы, которые не являются доминирующими для занятий по спортивной акробатике: спортивно-

познавательный мотив, рационально-волевой мотив, мотив подготовки к профессиональной деятельности. 

Таким образом, для мужчин-регбистов важны следующие мотивы занятий спортом: стремление, 

отражающее радость движения и физических усилий; желание заниматься спортом для компенсации 
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дефицита двигательной активности; стремление к спортивным событиям, ввиду их высокой 

эмоциональности; стремление к физическому развитию, становлению характера; стремление проявить себя. 

Данные результаты обусловлены тем, что мужчины, занимающиеся регби, выбрали данный вид 

спорта с целью стремления к гармоничному физическому развитию, становлению характера, достижения 

наивысшего спортивного результата. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что, зная доминирующие 

мотивы занятий регби, существует возможность привлекать подрастающее поколение в спортивные секции, 

стимулировать активность спортсменов, повышать их мотивированность к занятиям командными видами 

спорта, а именно регби. 
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МІНІМІЗАЦІЯ НАСЛІДКІВ СТРЕСУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ  

СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Стаття присвячена протидії стресу та стресовому напруженню. Проаналізовано сучасний досвід 

мінімізації наслідків стресу за допомогою різних засобів: медичних, психологічних, лінгвістичних, фізичних 

(в тому числі й фізичної активності). Визначено теоретичні основи програми навчання студентської 

молоді мінімізації наслідків стресу засобами фізичної активності. Ключові слова: стрес, фізична 

активність, рухова активність, студентська молодь, наслідки стресу, засоби подолання стресу, 

мінімізація наслідків стресу, практичні вправи. 

 

Актуальність. Життя сучасної людини є досить динамічним й потребує оволодіння багатьма 

навичками, які дозволять їй в майбутньому бути компетентним фахівцем. До таких навичок зокрема 

відносять: самонавчання та готовність до постійного оновлення знань, вміння планувати та розподіляти час, 

здатністю генерувати ідеї й працювати в команді, презентувати результати своїх проєктів, бути креативним 

тощо.  

Виконання багатьох завдань одночасно неодмінно актуалізує ситуації стресової напруги, які 

особистість має швидко подолати. Саме тому стресостійкість та вміння протидіяти стресовій напрузі є 

важливим soft-skills майбутнього фахівця. Зрозуміло, що заняття із фізичної культури не є основним 

джерелом формування загальних компетентностей у здобувачів освіти, але дозволяє розширити їхні 

можливості щодо управління стресом та мінімізації наслідків стресу засобами фізичної активності.  

Огляд джерел. Теоретичні основи виникнення, перебігу та протидії стресу проаналізовано та 

уточнено Л. Наугольник, Л. Потапюк, Т. Сиротюк, Х. Стельмащук. Методи та стратегії подолання / 

управління стресами розглянуто та систематизовано у роботах Б. Бірона, Г. Петрик; З. Сивогракової, 

Х. Стельмащук; в студентському середовищі – З. Карпік, Ю. Ющенко. Фізичну активність як засіб зняття 

стресової та/або психоемоційної напруги визначено у науковому доробку Д. Батуліна, П. Бигар, В. Гончара, 

Ю. Мосейчук, Н. Цигановської; в ситуаціях екзаменаційного стресу серед студентів – О. Антонюк, 

С. Кисилівської, Ю. Россипчук, Ю.  Самаріної, Ю. Човнюк. 

Водночас аналіз джерел довів, що відсутнє розуміння фізичної активності як складової 

стресостійкості майбутнього фахівця; недостатньо визначено можливості фізичної активності як засобу 

мінімізації наслідків стресу серед студентської молоді. 
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Мета. Проаналізувати сучасний досвід протидії стресовому напруженню за допомогою засобів 

фізичної активності та визначити теоретичні основи програми навчання студентської молоді мінімізації 

наслідків стресу засобами фізичної активності. 

Основні матеріали. Стрес – неспецифічна (тобто не пов’язана з конкретною причиною), універсальна 

реакція організму на зовнішні впливи, що потребує змін (Г. Сельє) [3, с. 9]. Стресове напруження виникає у 

будь-якій несподіваній, новій та / або незвичній ситуації, короткочасно підвищує фізичні можливості та 

психологічні здатності особистості та спрямоване на подолання зазначеної ситуації, пристосування до неї. 

Виділяють наступні види стресів: 1) фізіологічний стрес, пов'язаний з фізичними навантаженнями; 2) 

емоційний стрес – стан емоційного перевантаження, що викликає зміни в психічній активності людини; 

3) інформаційний стрес – стан інформаційного перевантаження, коли індивід не справляється з 

поставленим завданням; не встигає приймати правильні рішення в необхідному темпі; 4) посттравматичний 

стрес – який виникає в результаті переживання ситуацій, що психічно травмують і виходять за межі 

звичайного людського досвіду і загрожують фізичній цілісності суб'єкта та / або інших людей [5, с. 6]. 

Нормальний перебіг стресу передбачає проходження трьох основних стадій: 1) тривоги (відбувається 

мобілізація всіх захисних сил організму, посилюються психічні функції та загальний рівень праце 

спроможності); 2) стабілізації / опору / резистентності / адаптації (витрати адаптаційних резервів організму 

набувають збалансованості); 3) виснаження (що є наслідком сильної перенапруги особистості, 

енергетичних витрат та свідчить про необхідність часу на відновлення / відпочинок). Як зазначають 

О. Редька та О. Чумаченко, автори монографії «Спорт та стрес» «Стадія тривоги завжди спостерігається на 

початку стресу. Однак, стадія резистентності може бути відсутня… Загальний адаптаційний синдром, що 

виникає в стадію резистентності, обертається фазою виснаження тільки при сильних і тривалих 

стресах…» [7, с. 32]. 

Об’єктивними причинами виникнення стресів є: 1) умови життя і роботи особистості (зокрема 

побутові проблеми, інтенсивність роботи, незручний графік, застаріле обладнання, якість питної води, 

екологічні проблеми тощо); 2) особливості взаємодії з іншими людьми – членами родини, друзями, 

колегами на роботі; 3) політичні і економічні фактори (низькі доходи, невизначеність перспектив, 

неефективність політичної влади, непрацююче законодавство тощо); 4) надзвичайні обставини (природні, 

техногенні, соціальні, медичні тощо). Суб’єктивні причини виникнення стресів включають все те, що 

особистість оцінює таким, що є шкідливим та потенційно загрозливим для неї. 

Наслідки стресу досить різноманітні: дратівливість, пригніченість, тривожність, агресивність, апатія, 

зниження когнітивних функцій та мотивації, зменшення соціальної активності, відчуття постійного 

напруження, безсоння, втрата апетиту, зниження імунітету, загострення хронічних захворювань тощо. 

Водночас стрес помірної сили поліпшує увагу, підвищує зацікавленість у досягненні поставленої мети, 

підвищує настрій. Протидіяти негативному впливу стресів на особистість допомагають різні засоби: 

медичні, психологічні, фізіологічні.  

Враховуючи той факт, що головним механізмом зменшення стресового напруження людини 

протягом багатьох тисячоліть була саме фізична активність, її значення для мінімізації наслідків стресів для 

сучасної особистості цілком зрозумілі. Так З. Сивогракова зазначає, що «чутливість людини до стресорів 

визначається рівнем її стресостійкості», а фізіологічними передумовами останньої є «певний стан 

ендокринної системи і хороша фізична форма індивіда» [5, с. 15-16]. Українська науковиця Г. Петрик 

підкреслює: «психічне і фізичне здоров'я людини невід'ємні, а регулярне виконання фізичних вправ 

врівноважує нервову діяльність. Дозована ходьба, оздоровчий біг, плавання, велоспорт – ідеальні засоби 

для зняття напруги, покращують сон та не мають вікових обмежень» [4, с. 220]. Належний рівень фізичної 

активності сприяє покращенню не тільки психічного стану організму, але й дозволяє підтримувати 

потрібний рівень психоемоційної напруги [6, с. 194]. Тобто, фізична активність є дієвим засобом 

зменшення психологічної напруги та мінімізації наслідків стресу. 

Теоретичним підґрунтям програми навчання студентської молоді мінімізації наслідків стресів 

засобами фізичної активності є взаємозв’язок фізичної та психічної активності, що створює можливості для 

зменшення психічної (емоційної, стресової) напруги через зменшення напруги фізичної. Навчання 

студентської молоді базовим основам зменшення фізичної напруг та досягнення м’язового (і як наслідок 

психічного) розслаблення дозволить майбутнім фахівцям в подальшому самостійно використовувати 

запропоновані техніки задля зменшення стресової напруги та відновлення психоемоційної рівноваги. 

Програма навчання студентської молоді мінімізації наслідків стресу засобами фізичної активності 

представляє собою комплекс вправ, що складається з декількох компонентів: 1) дихальна гімнастика 

(наприклад за А. М. Стрєльніковою); 2) вправи на м’язове напруження; 3) вправи на розтяжку. 

1. Дихальна гімнастика. Психофізіологічна роль вдиху та видиху є різною. Вдих – збуджує, 

мобілізує, підсилює м’язову напругу, супроводжується відчуттям прохолоди; видих – заспокоює, розсіює 
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негативні емоції, допомагає розслабленню м’язів, супроводжується відчуттям тепла. Поєднання глибоких 

та повільних вдихів та видихів дозволяє особистості заспокоїтися.  

За приклад, можна взяти наступну техніку дихальної гімнастики: положення тіла вільне, очі 

заплющені, вся увага зосереджена на диханні. На рахунок 1-2-3-4 робиться повільний глибокий вдих 

(дихання – нижнє, животом, грудна клітина – нерухома). Потім на наступні чотири рахунки дихання 

затримується. Далі – плавний видих на рахунок 1-2-3-4-5-6. Знову затримка дихання на рахунок 1-2-3-4 [1]. 

Після цього вся вправа повторюється з початку. Вже через декілька хвилин можна помітити зменшення 

стресової напруги. 

Іншим варіантом дихальна гімнастика є техніка, запропонована А. М. Стрєльніковою. Вона включає 

багато вправ, але базовими з них є три – «Долоньки», «Погончики» і «Насос» [2]. 

2. М’язове напруження. М’язове розслаблення дозволяє людині зняти й надлишкову стресову та 

психоемоційну напругу. Саме тому масаж, тепла ванна або душ покращують самопочуття людини, її 

настрій. М’язове напруження із подальшим розслабленням є важливою технікою мінімізації негативних 

наслідків стресу й використовується як елемент в деяких видах тренувань (йога, пілатес тощо). 

Одна із технік передбачає напруження виключно пальців ніг. Напруга пальців ніг знімає напругу 

інших частин тіла. Найкраще її виконувати в лежачому положенні. За допомогою м'язів зігніть всі десять 

пальців ніг у напрямку обличчя й рахуйте до десяти. Потім розслабте пальці (також повільно рахуючи до 

десяти). Повторюється 10 разів. Інший варіант цієї техніки передбачає напруження виключно плечової 

зони. Сидячи із прямою спиною необхідно максимально підняти плечі, напружуючи м’язи, затриматися на 

декілька секунд, а потім різко повернутися у початкове положення. Більш складним варіантом (за 

організацією зовнішніх умов та затратами часу) є техніка, що включає в себе напруження та розслаблення 

м’язів всього тіла по черзі: пальці ніг, ступні, гомілки, коліна, стегна, сідничні м’язи, живіт, спина й плечі, 

кисті рук, передпліччя, шия, лицьові м’язи.  

3. Розтяжка. Розтяжка знімає стресове напруження накопичене у м'язах. Обережно розтягуючи кожну 

групу м'язів можна поступово не тільки фізичного, але й психічного розслаблення. Найбільш простим 

варіантом цієї техніки є повільне розтягування м’язів у будь-якій послідовності. Вирішальне значення тут 

має саме рух, який відволікає увагу від стресових ситуацій та знімає напругу.  

Висновки та перспективи подальших досліджень: Стрес є невід’ємною частиною життя сучасної 

людини. Вміння протидіяти та мінімізувати негативний вплив стресів в особистому житті та професійній 

діяльності дозволить особистості гармонійно розвиватися та розумно будувати власне життя. Навчання у 

ЗВО створює майбутнім фахівцям можливості для розвитку в собі soft-skills, в тому числі й навичок 

управління стресом.  

Використовуючи засоби фізичної активності як ефективний інструмент управління стресом можна 

суттєво мінімізувати вплив негативних наслідків стресу на організм людини. Запропонована програма 

навчання студентської молоді мінімізації наслідків стресу засобами фізичної активності має практичну 

спрямованість, дозволяє навчитися швидко зменшувати стресове напруження й відновлювати рівновагу, та 

може бути реалізована у процесі вивчення такого освітнього компонента як «Фізична культура». В 

подальшому потребують вдосконалення, розширення та деталізації запропоновані техніки, а також 

статистичні дослідження спрямовані на визначення зв’язку між запропонованою програмою та рівнем 

стресостійкості особистості. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Статья посвящена рассмотрению применения метода круговой тренировки в физкультурно-

оздоровительных занятиях с женщинами среднего возраста и ее влияние на функциональное состояние 

кардиореспираторной системы занимающихся. Проведен ретроспективный анализ научно-методической 

литературы по особенностям применения метода круговой тренировки. Ключевые слова: круговая 

тренировка, физкультурно-оздоровительные занятия, женщины, средний возраст.  

 

РОЗВИТОК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ 

ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ МЕТОДОМ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ 

 

Стаття присвячена розгляду застосування методу кругового тренування у фізкультурно-

оздоровчих заняттях із жінками середнього віку та його вплив на функціональний стан 

кардіореспіраторної системи. Проведено ретроспективний аналіз науково-методичної літератури щодо 

особливостей застосування методу кругового тренування. Ключові слова: кругове тренування, 

фізкультурно-оздоровчі заняття, жінки, середній вік. 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году изменила классификацию возрастных 

групп, и на сегодняшний день молодыми считаются люди от 18 до 44 лет, средний возраст – 45-59 лет, 

пожилой возраст – 60-74 года, старческий возраст – 75-90 лет и долголетие – 90+ [2].  

Но, не смотря на такое омоложение по нынешней классификации ВОЗ, однако, уже к 40 годам в 

организме человека запускаются необратимые процессы старения, которые затрагивает работу всех систем 

организма.  

Значимой проблемой является сохранение и укрепление здоровья человека в его различной 

возрастной категории. В процессе возрастной инволюции организма человека изменяются все его свойства 

– физические, морфологические, функциональные и биохимические. Так, например, по мнению многих 

исследователей, после 40 лет скорость реакции снижается в среднем на 25%, человек начинает медленнее 

распознавать информацию, понижается деятельность мозга и его биологическая активность, память 

ухудшается; происходят нарушения в работе системы кроветворения и сосудов; замедляется метаболизм; 

возрастает риск возникновения остеопороза; ухудшается зрение; сокращается объем мышечной ткани и 

уменьшается рост; начинается гормональная перестройка организма [8].  

Исследователями в области оздоровительной физической культуры отмечено, что рациональные 

физические нагрузки способствуют замедлению процесса старения. Так, например, многие из них 

обращают внимание на то, что в целях оздоровления организма нужно отдавать предпочтение нагрузкам 

низкой и средней интенсивности [5, 6].  

Физическая тренировка является важнейшим стимулом развития приспособительных реакций 

организма, повышения его адаптивных свойств. При изменениях и нарушениях функции физическая 

тренировка помогает добиться глубокой компенсаторной перестройки [7]. 

С физиологической точки зрения, сущность физической тренировки состоит в процессе 

приспособления организма человека к изменённым условиям, связанным с систематическим выполнением 

физических упражнений. Под влиянием систематической тренировки в результате закономерных реакций 

организма человека на внешние воздействия и изменения внутренней среды организма совершенствуются 

безусловные и развиваются условно-рефлекторные связи. Они обеспечивают как правильный процесс 

формирования и совершенствования двигательного навыка, так и повышение функциональных 

возможностей организма в целом [7]. 

Гармоничное физическое развитие и долголетие человека должны быть направлены на 

совершенствование и возможно более продолжительное сохранение функциональных возможностей 

организма на уровне, обеспечивающем его равновесие с внешней средой [1]. 
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Учитывая выше сказанное, возникает вопрос о компетенции женщин среднего возраста в области 

физиологии женского организма, значении физической культуры в данном возрасте, научно обоснованного 

содержания и организации занятий физическими упражнениями, а также комплексного подхода в 

планировании и организации оздоровительных мероприятий, рационального режима труда и отдыха, 

правильного питания – всё это способствует созданию комфортных условий для преодоления сложного для 

женщин возрастного периода. Чем дольше организм способен сохранять высокий уровень приспособления, 

тем дольше он будет жить без возрастной деградации [1]. 

На сегодняшний день наибольший интерес и популярность представляет использование метода 

круговой тренировки в физкультурно-оздоровительных занятиях с женщинами среднего возраста.  

Круговая тренировка – комплекс упражнений, выполняемых заданное количество раз в неизменном 

порядке при определенном числе повторов. Круговую тренировку можно проводить, исходя из количества 

заданных упражнений или из выполнения их за определенный промежуток времени. Основой методики 

проведения круговой тренировки являются технически несложные упражнения, в большинстве своем 

имеющие ациклическую структуру. Циклический характер им придают серийные слитные повторения. 

Простота движений позволяет повторять их многократно, а сами движения подбирают по специальной 

схеме так, чтобы обеспечить последовательное воздействие на основные мышечные группы и дать 

достаточную нагрузку на все внутренние органы. Этот метод позволяет значительно повысить объем 

нагрузки при строгом чередовании работы и отдыха. Подобный режим обеспечивает значительный прирост 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем [4].  

Одной из важнейших особенностей этой формы занятий является чёткое нормирование физической 

нагрузки и строгая ее индивидуализация [3]. 

В основе традиционной круговой тренировки лежат три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении упражнений слитно, одно за другим, с 

небольшим интервалом отдыха. Особенность этого метода – постепенное повышение индивидуальной 

нагрузки за счет повышения мощности работы (до 60% максимума) и увеличения количества упражнений в 

одном или нескольких кругах. Одновременно сокращается время выполнения упражнений (до 15-20 с) и 

увеличивается продолжительность отдыха (до 30-40 с). Этот метод, по мнению В.В. Чунина, способствует 

комплексному развитию двигательных качеств [9]. 

2. Поточно-интервальный метод, базирующийся на 20-40 секундном выполнении простых по технике 

упражнений с мощностью работы (50% от максимальной) на каждой станции с минимальным интервалом 

отдыха. Здесь интенсивность достигается за счет сокращения контрольного времени прохождения 1-2 

кругов. Такой режим развивает общую и силовую выносливость, укрепляет дыхательную и сердечно – 

сосудистую системы. 

3. Интенсивно-интервальный, который используется с ростом уровня физической подготовленности 

занимающихся. Упражнения в данном режиме выполняются с мощностью работы до 75% от максимальной 

и продолжительностью 10-20 с, а интервалы отдыха остаются полными (до 90 с). Данный метод развивает 

максимальную и «взрывную» силу [9]. 

На основании ретроспективного анализа научно-методической литературы следует что, 

использование метода круговой тренировки в физкультурно-оздоровительных занятиях с женщинами 

среднего возраста, способствует развитию общей выносливости, силы, гибкости, что повышает способность 

у занимающихся противостоять возрастным изменениям.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО 

СТАНУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ УЧНІВ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

 

У статті розглядаються мобільні додатки смартфонів як сучасні засоби, що можуть 

використовуватись школярами під час занять фізичними вправами. Проаналізовані програми дозволяють 

реєструвати показники дихання, пульсу, самопочуття, підбирати фізичні вправи для самостійного 

виконання учнями на уроці та в позаурочний час. Ключові слова: мобільні додатки, фізична культура, 

школярі, показники фізичного стану. 

 

Актуальність роботи. Реалії сучасного світу зумовлюютьстрімкі зміни не лише у повсякденному 

житті, але й в освітньому процесі. Швидке розгортання науково-технічного прогресу ставить нові вимоги і 

до компетентностей фахівців галузі фізичної культури і спорту [1, 5]. Майбутні вчителі повинні володіти не 

лише певним обсягом знань, умінь і навичок, але й бути здатними постійно самовдосконалюватись з 

використанням сучасних інформаційних технологій [4]. Сучасна шкільна освіта вимагає нових форм 

іметодів фізичного виховання учнів [1]. Застосування новітніх засобів, таких як смартфони, планшети, 

смарт-годинники тощо, сприятиме проведенню уроку фізичної культури цікаво та інформативно [2]. 

Доступність використання таких засобів спонукатиме учнів самостійно організовувати рухову діяльність, 

піклуватись про своє фізичне здоров’я. 

На сьогоднішній день все актуальнішим стає питання використання сучасних цифрових технологій 

не лише у навчальній діяльності учнів, але й задля підвищення рухової активності та організації здорового 

способу життя. Залучення гаджетів дозволяє урізноманітнити навчальний процес, підвищити його 

ефективність та,при правильно організованому їх використанні, сприяє розвитку комунікативних навичок, 

відповідального ставлення до власного здоров’я, розуміння важливості досягати поставлених цілей [3]. 

Реєстрація показників фізичного стану організму за допомогою різних додатків є цікавим і мотивує 

дитину не лише систематично проводити вимірювання, але й виконувати фізичні вправи, вести записи 

щодо самопочуття, сну, апетиту, контролювати питний режим, пройдену дистанцію, руховий режим. Крім 

того, у додатків є функція нагадування, що дозволяє дотримуватись систематичності вимірювань та 

виробляє навичку слідкування за власним здоров’ям. 

Мета дослідження – проаналізувати мобільні додатки, які можуть використовувати учні під час 

занять фізичними вправами на уроках фізичної культури та в позаурочний час. 

На сьогодні розроблено чимало додатків, які дозволяють вимірювати й реєструвати суб’єктивні та 

об’єктивні показники стану організму. 

Мобільні додатки смартфону можна синхронізувати з фітнес-трекером, або смарт-годинником. Дані, 

що систематично вносяться у додаток і зберігаються тривалий час, можуть передаватись сімейному лікарю. 

Додаток зберігає дані про здоров’я і фізичну активності користувача. Розглянемо деякі з додатків 

«Digifit iCardio» – це безкоштовний фітнес-додаток, доступний у Apple App Store, який пропонує 

різні плани тренувань, реєстрацію серцевого ритму (пульсу), щоденне відстеження активності, кількість 

кроків і калорій, ваги, артеріального тиску, пульсу спокої та під час сну. Можна поділитися результатами 

занять фізичними вправами на різних платформах. Додаток підключається до пульсометра з невеликим 

додатковим пристроєм, який називається Digifit Connect, який підключається до зарядної розетки iPhone. 

Коли Digifit Connect контактує з монітором серцевого ритму, він дозволяє програмі Digifit реєструвати 

пульс та передавати на додаток. Недоліки використання програми:1) дороговартісне додаткове обладнання 

Digifit Connect, або Apple Watchс; 2) смартмартфон має кріпитись до руки ремінцем, що незручно під час 

виконання вправ –ремінець часто послаблюється і втрачається зв’язокiPhone з Digifit Connect. 

«Heart Graph» (Smoky Cat Software Ltd.) – додаток, який дозволяє реєструвати серцевий ритм у стані 

спокою та під час усіх видів аеробних вправ (під час бігу, їзди на велосипеді, веслуванні тощо). Візуалізація 

отриманих даних ритму серця представлена у вигляді діаграми, яка знаходиться у певній кольорові зоні 

інтенсивності виконуваного навантаження. Недоліком програми є те, що додаток працює лише у парі з 

Apple Watch. 
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«Google fit» – розроблений Google для операційної системи Android. Додаток дозволяє відстежувати 

будь-яку активність під час ходьби, підйому сходами, бігу чи їзди на велосипеді протягом всього дня. За 

допомогою цієї програми можна легко виміряти своє самопочуття, контролювати серцевий ритм, 

відстежувати тренування з пристрою чи смарт-годинника, візуалізувати щоденний журнал прогресу, 

отримати індивідуальні поради, комплекси вправ і багато іншого. Він дає миттєву інформацію про 

результати і допомагає досягти поставлених цілей.Google Fit працює з багатьма іншими програмами та 

пристроями для здоров’я 

Варто звернути увагу на мобільні додатки, якіпропонуютьдихальні вправи. Завдяки точному опису, 

відео-демонстраціям та анімаціям вправ кожний може їх виконувати самостійно і правильно. Вчитель може 

давати учням домашні завдання, підбираючи для них вправиз додатків.  

«Yoga Breathing Exercises» – має вбудований тест на легені. Це простий тест, який можете пройти 

учень і дізнатися про дихальну здатність легень. У додатку подано точні словесні та візуальні інструкції 

щодо виконання дихальних вправ, вказані з переваги та протипоказання. 

Додаток «4-7-8 BreathingTechnique»– це техніка є дихальною схемою, розробленою доктором 

Ендрю Вейлом. Заснована на стародавній техніці йоги під назвою пранаяма, яка допомагає отримати 

контроль над своїм диханням. 

Цікавим є додаток «Breathe» – призначений допомогти «побачити» своє дихання. Є анімація у 

вигляді кривої, яка сигналізує про вдихи та видихи. У налаштуваннях є інструменти для встановленн 

ятривалості кожного вдиху і видиху. 

Завдяки комплексам дихальних вправ учні можутьнавчитись самостійно контролювати своє дихання, 

тренуватись у дихальних вправах (для грудного, черевного, повного дихання, йоги, вправи на глибоке 

дихання та ін.), боротись із проблемами зі сном, стресом, дратівливістю. 

На сьогодні існує чимало додатків для тренувань різних груп м’язів. Проте вони більше підходять 

для самостійних занять дорослим, оскільки передбачаються підготовлені комплекси вправ. Для школярів 

кориснішими будуть додатки, у яких є можливість вибирати окремі анімовані вправи.Ці додатки можна 

використовувати для самостійних занять: вчитель підбирає вправи, учень самостійно виконує вдома, 

дивлячись на відеосупровід. Також під час уроку вчитель для дітей підготовчої групи, або дітей, віднесених 

до СМГ, які займаються з основною групою(їх, як правило, небагато),може давати окремими завданнями 

виконувати підібрані ним вправи із додатка. Наприклад, у додатку «BackWorkout» є таймер виконання 

комплексів вправ. Можна для учнів вибрати комплекс вправ тазадати тривалість його виконання 5-7-9 хв. 

Протягом заданого часу учні виконуватимуть вправи повторюючи за анімацією на смартфоні чи планшеті. 

«BackExercises» – додаток який дозволяє, крім пропонованих комплексів, підбирати кожну вправу і 

самостійно складати комплекси. Можна пропонувати учням самим скласти комплекси вправ, оскільки до 

кожної вправи дається детальний опис і відео.  

Використання додатків програмного забезпечення урізноманітнює засоби самоконтролю за фізичним 

станом. Синхронізація різних гаджетів дозволяє постійно контролювати параметри стану організму: 

суб’єктивні (самопочуття, настрій, тривалість сну, больові відчуття та ін.) та об’єктивні (ЧСС, артеріальний 

тиск). Ведення таких записів є важливим, як для школярів, які мають відхилення у стані здоров’я, так і для 

учнів основної медичної групи. Це сприяє формуванню звички слідкувати за своїм фізичним станом та 

піклуватись про власне здоров’я. 

До таких додатків належить «Кардіограф», який дозволяє виміряти артеріальний пульс якщо 

прикласти палець до лінзи камери. Пульс реєструється протягом кількох секунд. Після чого пропонується 

відзначити руховий режим (відпочинок, вправи, кардіо, екстрім). Також можна додати нотатку про 

самопочуття, або внести інші показники, й зберегти. Зручно даний додаток використовувати і під час уроку 

фізичної культури: час вимірювання пульсу – біля 10 с, що дозволяє швидко отримати показник не лише у 

стані спокою, але й під час виконання фізичної вправи, або відразу ж після неї. Даний додаток зручно 

використовувати при проведенні хронометражу уроку фізичної культури. Також можна реєструвати 

показники кількох учнів створившидля кожного профіль.  

Сучасним дітям не цікаво занотовувати свої показникина папері. Використання різних гаджетів із 

яскравим інтерфейсом, перегляд пропонованих комплексів вправ, тестів, внесення відомостей про 

самопочуття й виміряні показниківсприяє зацікавленню учнів у реєстрації показників стану організму та 

підвищенню рухової активності. Усі гаджети та програми можуть синхронізуватись і під’єднуватись до 

акаунтів власників. Школярі можуть поділитись власними досягненнями через соціальні мережі, що є 

важливим фактором підвищення самооцінки. 

Висновки. Життя сучасних дітей неможливо уявити без гаджетів. З однієї сторони це позбавляє їх 

радості рухової активності, але з іншої – дає можливість розширити уявлення про світ та власні 

спроможності. Візуалізація інформації дозволяє краще зрозуміти матеріал, усвідомити поступовість та 
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наступність дій рухової діяльності, самостійно виконувати завдання та реєструвати власні показники 

фізичного стану.Тому завданнявчителя не лише знати про сучасні технології, але й активно користуватись 

ними для самоосвіти та вдосконалення змісту і форм фізичної культури. 
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ПРОФІЛАКТИКА ШКІЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

В статті на основі аналізу досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній діяльності 

фахівця фізичної культури було оцінено рівень травматизму учнів на уроках фізичної культури, як соціальної 

проблеми. Також, було вивчено основні чинники травмувань учнів під час проведення уроків фізичної культури 

та позакласних формах занять фізичними вправами в школі. Серед багатьох причин, які призводять до 

травм, найбільш частими є недоліки організації і методиці проведення занять, тобто причини, які залежать 

від самого вчителя. Визначено види, частота, характер виникнення травматичних ушкоджень школярів і на 

цій основі проведено формування заходів і розробка педагогічної технології профілактики травм засобами 

фізичного виховання. Ключові слова: фізичне виховання, шкільне травмування, профілактика, дитяче 

травмування. 

 

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку суспільства значною мірою актуалізує наукові 

проблеми, пов'язані зі збереженням і зміцненням здоров'я та фізичним розвитком учнівської молоді. 

Серед причин погіршення стану здоров'я підростаючого покоління виділяють, у першу чергу, 

гіподинамію, недосконалість існуючої системи охорони здоров'я, зростання рівня дитячого травматизму, 

економічну та соціальну кризи, забруднення навколишнього середовища (Г. Л. Апанасенко, 2000). 

Важливим завданням у процесі фізичного виховання, слід вважати розробку заходів, спрямованих на 

забезпечення високої ефективності використання засобів фізичної культури для зміцнення здоров’я та 

підвищення працездатності учнів. У цьому зв’язку важливо передбачити комплекс заходів спрямованих на 

профілактику травматизму та факторів ризику під час занять фізичними вправами. Ефективність цих 

заходів залежить від узгодженої роботи вчителів фізичної культури, медичних працівників та учнів [2, 3, 5]. 

Дитячий травматизм залишається складною педагогічною і медичною проблемою сьогодення. Як 

зазначають автори на дитячий вік припадає 25-30% серед усіх травмованих а погані результати лікування та 

невдало проведенні реабілітаційні заходи ведуть до того, що від 18 до 40% дітей, які пересли травми ОРА, 

стають інвалідами. [3, 4]. 

Детальний аналіз обставин щодо виникнення травм у дітей вказує на те, що травматизм на 82,5% 

залежить від «травмонебезпечного об’єкта», тобто дитини, і лише на 17,5% від«травмонебезпечних 

ситуацій» . Виникненнятравми у дітей суттєво відрізняються від тих, за якими травмуються дорослі. Більша 

їх кількість, виникає під час гри. У порівнянні з дорослими, вони пов’язані з рівнем виховання дитини, 

віковими та індивідуально-психологічними особливостями організму а також умовами їх життя [3; 6]. 

Не зважаючи на зусилля щодо профілактичних заходів при винекненні травм у дітей та значні 

досягнення в лікуванні, дитячий травматизм залишається актуальною проблемою і його слід розглядати як 

одну з причин, що загрожують здоров’ю та життю дітей. Детальний аналіз літературних джерел показав, що 

шкільний травматизм відноситься до групи найменш вивчених видів дитячого травматизму. За даними 
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різних авторів, він становить від 6 до 16% від усього дитячого травматизму і займає третє місце в Україні за 

частотою випадків а в останні роки спостерігається стійка тенденція до його зростання[ 6, 7, 8]. 

Не дивлячись на дослідження багатьох авторів, профілактика шкільного травматизму залишається 

важливою проблемою в організації навчально-виховного процесу шкільної системи фізичного виховання. У 

ході вирішення проблеми зменшення випадків травматизму, необхідно застосувати такий підхід, при якому 

ризик виникнення травм може бути виключений за рахунок логічно побудованої системи їх попередження. 

Це у свою чергу потребує відповідної професійної підготовки вчителя фізичної культури, його 

компетентності,наявності в нього знань, умінь та навичок з технології профілактики травм, як структурного 

елементу педагогічних технологій (І. А. Бріжата 2003, І. Я. Грубар 2000, А. П. Конох, 2000, С. О. Бондарь 

2018). Ураховуючи соціальну значущість та актуальність проблеми дитячого травматизму, відсутність 

технологій профілактики шкільного травматизму в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної 

культури, зумовило вибір теми нашого дослідження.  

Об’єкт дослідження – шкільний травматизм.  

Предмет дослідження – передумови виникнення шкільного травматизму та його профілактика. 

Мета дослідження – вивчити причини виникнення шкільного травматизму та сформувати систему 

заходів щодо його профілактикзасобами фізичного виховання. 

Під час дослідження вирішувались наступні завдання: 

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у практичній діяльності фахівців фізичного 

виховання. 

2. Дослідити основні чинники травмувань учнів під час проведення уроків фізичної культури для 

вивчення причин, частоти, характеру і локалізації травматичних ушкоджень у школярів. 

3. Оцінити рівень шкільного травматизму, визначити роль та місце профілактики травм у фаховій 

компетенції учителів фізичної культури. 

Результати дослідження та їх обговорення. Професійні знання, функції та діяльність учителя 

фізичної культури, в першу чергу, повинні бути спрямовані на збереження здоров’я учнів, особливо коли 

йдеться про безпеку уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів, організації самостійних занять 

спортом. Для встановлення причин, видів травматизму, частоти та локалізації травм у дітей шкільного віку 

ми провели в школах аналіз реєстрації випадків шкільного травматизму, в тому числі й на уроках фізичної 

культури за 2020-2021р.р. та виявили 184 дитини, що отримали травматичні ушкодження. Упродовж 

експерименту було зареєстровано 124 (67,4%) хлопці та 60 (32,6%) дівчат. 

За видом травматичних ушкоджень цієї групи дітей на першому місці знаходиться вуличний 

травматизм (34,12%), на другому – побутовий (27,16%), на третьому – шкільний (25,97%), наступні види 

розподілилися відповідно: спортивний травматизм – (8,44%), дорожньо-транспортний (2,55%) та (1,76%) 

припадає на інший види травматизму. 

Вивчили структуру дитячого травматизму згідно статистичних даних, залежно від статевих 

особливостей нами отримані наступні результати. Серед хлопців з побутовою травмою було 34 (27,4%), з 

вуличною – 40 (32,2%), шкільні травми склали – 26 (20,9%), тоді як спортивні – 16 (12,9%). На дорожньо-

транспортний вид травматизму припадає – 5 осіб (4,0%) а з іншими видами травм було – 3дітей (2,4%).  

Проаналізувавши аналогічні дані у дівчат з побутовою травмою було 16 дітей (26,6%), на вуличну 

травму припадає 20 осіб (33,3%), з шкільною було – 18 (30%), з спортивною – 3 (5,0%), травми отримані 

унаслідок дорожньо-транспортних пригод становлять 3 дітей (5,0%). 

У процесі дослідження вивчали також кількість випадків травм за віком та статтю. Було встановлено, 

що найбільше травм припадає на середній шкільний вік. Хлопці травмуються в середньому у 2,8 рази 

частіше, ніж дівчата. Найбільшу кількість травм у хлопців і дівчат зафіксовано у віці 10-13 років, з піком 

ушкоджень у 12-річних дітей.  

Важкі травм у хлопців діагностовано в 60 випадках (48,5%), середньої важкості – у 25 (20,2%), 

легкого ступеня – у 39 (31,5%). У дівчат ці показники були такими: важка травма зафіксована у 32 

випадках (53,4%), середньої важкості – 16 (26,6%), легка – 12 (20,0%). 

Вивчаючи обставини, за яких виникали травми у хлопців, нами виявлено наступні дані: під час бігу – 

9 випадків (7,2%), під час гри – 27 (21,7%), падіння з різної висоти – 35 (28,2%), під час ходьби – 

20 (16,10%), бійки – 11 (8,8%), під час виконання робіт у побуті – 6 (4,8%), катання на велосипеді, скейті, 

роликових ковзанах, санках, лижах – 12 (9,6%), несподівана поява на проїжджій частині дороги – 5 (4,0%).  

У дівчат травми виникали за таких обставин: під час бігу – 6 (10,0%), стрибків – 5 (,8,3%), під час 

ходьби – 4 (6,6%), падіння з різної висоти – 15 (25,0%), під час гри – 10 (16,6%), катання на велосипеді, 

роликових ковзанах, санках – 7 (11,6%), несподівана поява на проїжджій частині дороги – 5 (8,3%), під час 

виконання побутових робіт – 8 (13,3%). 
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За характером травм у хлопців діагностовано: забої – у 22 випадках (17,8%); рани – у 26 (20,9%); 

розтягнення та пошкодження зв’язок – у 18 (14,5%); вивихи – у 3 (2,4%); переломи кісток – у 55 (44,4%).  

У групі травмованих дівчат отримано наступні дані: забої діагностовано в 10 випадках (16,6%), рани 

– 3 (5,0%); розтягнення та пошкодження зв’язок – 6 (10,0%); вивихи – 1 (1,6%); переломи кісток – 

40 (66,6%). 

Таким чином, серед дітей обох груп, яких ми обстежили, за характером отриманої травми 

домінували переломи різної локалізації. 

Оскільки за характером травми, переломи кісток переважали над іншими ушкодженнями, нами 

проведено дослідження частоти виникнення травми за локалізацією. 

У хлопців встановлено один випадок (0,8%) компресійного перелому хребта. Переломи верхніх 

кінцівок та плечового поясу діагностовано у 104 випадках (83,8%), з них перелом ключиці – 8 випадків 

(6,4%), плеча – 13 (10,4%), верхньої третини передпліччя – 2 (1,6%); середньої третини – 10 (8,0%); нижньої 

третини – 43 (34,64%); кісток кисті й фаланґ пальців – 28 (22,5%). З переломами нижніх кінцівок лікувалося 

19 хлопців, серед них з переломами стегна – 4 (3,2%), кісток гомілки – 12 (9,6%), стопи – 2 (1,6%). 

У дівчат – переломи – хребта не діагностовано. Переломи верхніх кінцівок та плечового поясу 

діагностовано у 47 випадках (78,30%). З них переломи ключиці – 3 випадків (5,0%); плеча – 6 (10,0%); 

переломи кісток передпліччя у верхній третині – 2 (3,3%); середній третині – 3 (5,0%); нижній третині – 

23 (38,3%); переломи кісток кисті та фаланґ пальців – 10 (16,6,61%).  

Переломи нижніх кінцівок діагностовано у 13 дівчаток (21,6%), серед них переломи стегна – 2 

випадки (3,3%); кісток гомілки – 9 (15,0%), переломи кісток стопи – 2 (3,3%). 

Таким чином, переломи кісток верхньої кінцівки за частотою випадків у хлопців і у дівчат домінують 

над переломами інших локалізацій. Серед усіх переломів верхньої кінцівки переважають переломи кісток 

передпліччя з найбільш частою локалізацією у нижній третині, а найбільшу їх кількість діти отримують 

унаслідок падінь та падінь. 

Аналіз літературних джерел показав, що найменш вивченими видами травматизму є шкільний та під 

час занять фізичними вправами. Саме ці види дитячого травматизму стали предметом нашої особливої 

уваги. 

Травми у школі поділяють на ушкодження, отримані під час уроків і в позаурочний час. Нами було 

встановлено травматичні ушкодження у 184 учнів, з них хлопців було 124 (67,4%) а дівчат 60 (32,6%). 

Найбільша кількість травм припадає на великі перерви. Основними причинами їх виникнення виявилися: 

неорганізованість учнів під час переходів з одного класу в інший (кабінетна система навчання), скупчення 

та штовханина на сходах, у коридорах та дверях, відсутність контролю за поведінкою учнів з боку вчителів. 

Обставини, за яких виникали травми у хлопців, були такими: бійки – 4,48%, падіння під час бігу – 

8,97%, підніжки – 15,71%, защемлення пальців дверима – 7,10%, порізи склом – 2,24%, падіння з перил, 

столів, підвіконників – 9,72%, зіткнення з предметами – 14,58%. Дівчата отримували травми за таких 

обставин: падіння під час бігу – 12,19%, падіння на сходах – 4,88%, підніжки – 7,32%, штовхання – 9,75%, 

зіткнення з різноманітними предметами – 7,32%.  

Вивчаючи травматизм на уроках фізичної культури, ми виявили, що серед травмованих переважали 

дівчата, що становило 58,54% від усіх шкільних травм. Обставинами, за яких виникли травми були: 

штовхання – 7,32%, спотикання – 7,32%, виконання вправ – 14,63%, спортивні ігри – 19,51%. Хлопці на 

уроках фізичної культури травмувалися рідше – 37,21% від загальної кількості шкільних травм. Обставини 

виникнення у них травм були такими: падіння з перекладини – 4,43%, удари м’ячем – 9,30%, падіння під 

час гри – 14,36%, виконання вправ – 9,12%.  

Вивчаючи стан здоров’я дітей із травмою опорно-рухового апарату, супутню патологію 

діагностували у 17 дівчат (28, 33%) та у 43 хлопців (34,67%) . Найбільш поширеним супутнім 

захворюванням серед травмованих дітей була анемія. У дівчат анемію легкого ступеня виявлено у 20 

травмованих, середнього ступеня важкості у трьох. У хлопців було діагностовано 66 випадків анемії 

легкого ступеня та 7 випадків анемії середнього ступеня важкості. Серед інших супутніх захворювань 

діагностовано: дискінезію жовчно-вивідних шляхів – 17 випадків, хвороби органів дихання – 9, ожиріння – 

7, цукровий діабет – 4, енурез – 3 випадки. У 12 дітей (2,47%) в анамнезі вже були переломи кісток. 

Таким чином, ми встановили, що понад 2/3 усіх травм діти отримали перебуваючи у приміщенні 

школи, що свідчить про погану організацію школярів під час перерв та недостатній контроль за їх 

поведінкою з боку вчителів. 

Профілактика шкільного травматизму та безпека занять фізичною культурою є одним із важливих 

питань в організації навчально-виховного процесу. У ході вирішення проблеми зменшення випадків травм 

під час уроків необхідно застосувати такий підхід, при якому ризик травмонебезпеки повинен бути 

виключений за рахунок логічно побудованої системи її попередження. Це у свою чергу потребує 
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відповідної професійної підготовки вчителя фізичної культури, наявності в нього знань, умінь та навичок з 

технології профілактики травм, як структурного елементу педагогічних технологій з профілактики 

шкільного травматизму. 

Як показали наші дослідження, знизити ризик отримання травм на уроках фізичної культури в учнів 

можна шляхом профілактичного тренування. 

Профілактичне тренування передбачає: добре проведену розминку з включенням статичної та 

динамічної м’язової роботи, вправ на розвиток сили, координаційних вправ, спеціальних вправ для груп 

м’язів, які найчастіше травмуються, загально-розвиваючих вправ на розвиток гнучкості. 

Правильно проведена розминка, значно зменшує ризик отримання травми. Її слід починати з 

повільного бігу для наповнення м’язів кров’ю, збільшення в них газообміну та підвищення температури. Це 

сприятливо позначається на координації та збільшує продуктивність м’язів. 

Нами розроблена програма профілактичних тренувань для зміцнення окремих кісток, зв’язок та груп 

м’язів, що найбільше травмуються. 

З метою профілактики травматизму необхідно перш за все, взяти до уваги і не допускати такі 

можливі методичні помилки: 

- проведення занять з учнями, які мають недостатній рівень фізичної, психологічної і рухової 

підготовленості для виконання конкретної рухової дії; 

- порушення структури процесу навчання; 

- підбір вправ та навантажень, що не відповідають вікові учнів, їх статі та рівню підготовленості; 

- відсутність індивідуального підходу до учнів. 

Ми в своїй роботі намагалися охарактеризувати проблему травматизму на уроках фізичної культури 

з позиції вчителя. Вчителям необхідно враховувати, що майже всі органи і тканини дитячого організму 

легко пристосовуються до фізичних навантажень, крім кісткової тканини. Відомо, що спеціально підібрані 

фізичні вправи сприяють підвищенню щільності і пружності кісток, потовщення компактної речовини та 

окістя, сприяють підвищенню механічної міцності кісток. Таке наукове обгрунтування позитивного впливу 

фізичних вправ на міцність кісток підтверджує доцільність застосування спеціального профілактичного 

тренування. 

У зв’язку з тим, серед багатьох причин, які призводять до травм, є недоліки організації і методиці 

проведення занять, тобто причини, які залежать від самого вчителя тому, розроблена нами педагогічна 

технологія профілактики травматизму, передбачала реалізацію практичних заходів щодо прогнозування 

травм на уроках фізичної культури. 

Таким чином, отримані у процесі дослідження результати дають можливість стверджувати, що 

травматичні ушкодження верхніх кінцівок домінують над травмами інших локалізацій, а серед ушкоджень 

верхньої кінцівки переважають переломи кісток нижньої третини передпліччя; найбільшу їх кількість діти 

отримують унаслідок падінь з висоти власного росту та падінь з висоти; основними причинами дитячого 

шкільного травматизму слід вважати три групи причин: організаційно-методичні, санітарно-гігієнічні та 

психофізіологічні; сформована і рекомендована для реалізації педагогічна технологія передбачає 

профілактичні заходи, які дозволять знизити рівень шкільного травматизму. 
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ПЕРСПЕКТТИВНІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ  

ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ 

 

Стаття присвячена розгляду явища ксенофобії як базової детермінанти вчинення кримінальних 

правопорушень на ґрунті ненависті. Проаналізовано особливості прояву даного явища, його основних 

характеристик, а також досліджено кримінальні правопорушення, вчинені на ґрунті ненависті. 

Запропоновано перспективні шляхи протидії вчиненню даних діянь. Ключові слова: ксенофобія, кримінальні 

правопорушення на ґрунті ненависті; кримінальне законодавство України, запобігання злочинності, 

протидія кримінальним правопорушенням. 

 

Постановка проблеми. Явища ксенофобії і нетерпимості не є новими для кожної особистості, 

аналогічно як і для громадян певної держави. Слід зауважити, що завжди існуватимуть особи, яким 

притаманна ксенофобія більшою мірою, ніж іншим членам суспільства. Незважаючи на це, расизм і 

ксенофобія не є характерними для українського суспільства, тобто його основними проблемами, однак 

прояви нетерпимості, ксенофобії, расизму тощо існують на території України до сьогодні. На подолання 

цих негативних явищ для громадянського суспільства України спрямована низка політичних, правових і 

соціально-культурних заходів, завданням яких є виховання терпимості і толерантності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище ксенофобії та його прояви в суспільстві, а також 

окремі аспекти, які характеризують кримінальні правопорушення на ґрунті ненависті є предметами 

досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких слід окремо відзначити внесок таких 

науковців, як В. Г. Буткевич, М. М. Гнатовський, В. Н. Денисов, В. А. Капустинський, В. Є. Мармазов, 

П. М. Рабінович, В. М. Сорокун, М. М. Товт, А. Л. Федорова, С. В. Шевчук. 

Постановка завдання. Наукова стаття спрямована на дослідження явища ксенофобії та пошук 

перспективних шляхів протидії вчиненню кримінальних правопорушень, вчинених на ґрунті ненависті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасною наукою ксенофобія розглядається як вроджений 

інстинктивний захист, який проявляється у формі ворожості до всього чужого, і оцінюється досить 

статично, однак, ми вважаємо, що такий підхід до оцінки ксенофобії є дещо хибним, тому що воно 

поширюється не тільки територіально, але й в інших вимірах, зокрема, глобальній інформаційній мережі 

Інтернет. Нетерпимість, ворожість та інтолерантність в Інтернеті є поширеним явищем та проблемою, яка 

дестабілізує відносини між різними соціальними, етнічними, віковими групами тощо. В. Добровольська та 

С. Місєвіч в рамках власного дослідження зазначають, що «…в цій ситуації існує рішення – сприяти 

формуванню толерантних установок у суспільстві, що є превентивними заходами, пов’язаними з 

попередженням недопущення проявів ксенофобії» [1, c. 77]. Звичайно, толерантні установки є вагомими 

стримувальними факторами, однак необхідність їх формування обговорюється та пропонується науковцями 

вже досить тривалий час. Незважаючи на це, тривають прояви непримирення та вчинення правопорушень 

на ґрунті ненависті. Саме тому в рамках даного дослідження нами розглянуто модерні способи стримування 

нетерпимості. На нашу думку, теорії про абсолютне подолання нетерпимості не є цілком виправданими, що 

зумовлено низкою не тільки соціальних, але й біологічних чинників. Однак слід звернути увагу на способи 

ефективного стримування ксенофобії.  

А. А. Гринчак пропонує розглядати ксенофобію у широкому та вузькому значенні. Соціальна 

стратифікація суспільства приймається до уваги в рамках широкого розуміння ксенофобії, тому що в 

даному аспекті важливу роль відіграє «страх» та негативне ставлення до представників інших груп за 

ознаками расової, етнічної, статевої, вікової приналежності тощо, стану здоров’я або інших особливостей, 

які не приймаються суспільством через прояви нетерпимості. А. А. Гринчак наголошує в рамках власного 

дослідження, що найбільш чутливими до проявів ксенофобії є представники расової та етнічної 

приналежності. У вузькому значенні ксенофобію репрезентують переважно як негативне ставлення до 

представників певних рас, національностей та етносів, що проявляється у вираженні комплексу негативних 

емоцій. Слід підкреслити, що саме це розуміння ксенофобії як нетерпимості є більш поширеним 
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формулюванням тлумачення досліджуваного нами терміну [2, c. 2-3]. На нашу думку, під час аналізу 

ксенофобії не варто обмежуватися біологічними особистісними характеристиками особи, однак слід 

звертати на індивідуальні характеристики людини, адже рівень ксенофобії у кожного різний і багато чого 

залежить від соціально-культурних, економічних або політичних факторів. Із цього випливає, що 

ксенофобія як явище є елементом світогляду людства та кожного члена суспільства окремо. 

В літературі поняття «запобігання злочинності» означає різновид суспільної соціально-профілактичної 

діяльності, функціональний зміст та мета якої полягає у перешкоджанні дії детермінантів злочинності та її 

проявів, передусім причин і умов останніх, через обмеження, нейтралізацію, а за можливістю – усунення 

їхньої дії, або сукупність видів діяльності, які виконуються державою з метою усунення вірогідності вчинення 

задуманих злочинів через розроблення і здійснення цілеспрямованих заходів [3; 4]. 

Слід зауважити, що запобігання кримінальним правопорушенням на ґрунті ненависті, регулюється 

законами України та підзаконними нормативно-правовими актами, включаючи плани, концепції, 

положення, стратегії тощо. 

Явище ксенофобії має чимало проявів і попередження кожного із таких проявів потребує значних 

зусиль та вжиття низки заходів з метою зменшення рівня злочинності принаймні кримінальних 

правопорушень, які вчиняються на ґрунті ненависті. На нашу думку, важливо звернути увагу на 

удосконалені заходи протидії даним кримінальним правопорушенням, тому що вони продовжують 

вчинятися, а значить їх превентування повинно виходити на новий рівень. Серед класичних підходів до 

протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим на ґрунті ненависті слід назвати наступні: розширення 

інформування насамперед молоді шкільного та студентського віку про принципи толерантності і 

взаємоповаги, які повинні панувати в суспільстві, профілактичні проєкти відповідних суб’єктів, які 

протидіють правопорушенням, вчинених з мотивів упередженості, зокрема правоохоронних структур, 

звернення уваги органів державної влади на дотримання правового балансу в суспільстві між громадянами, 

іноземцями або особами, які мають захищені ознаки, протидія поширенню пропаганди проти расової, 

етнічної, сексуальної або ґендерної ідентичності в мережі Інтернет та низки соціальних мереж, підготовка 

методичних рекомендацій тощо. Перелік заходів протидії кримінальним правопорушень на ґрунті ненависті 

насправді достатньо широкий і слід звернутися до багатьох наукових досліджень В. С. Березняка, 

О. В. Плєшакова, О. О. Титаренко, які висвітлюють відповідні заходи протидії і профілактики [5].  

Правова основа є фундаментальним елементом будь-якого механізму, правового явища або 

інституту. Нами досліджено нормативно-правові акти у сфері протидії кримінальним правопорушенням на 

ґрунті ненависті, однак, незважаючи на наявність нормативно-правової бази в даному аспекті виникає 

необхідність її дослідження та внесення пропозицій про розширення та доповнення. На нашу думку, 

доцільно було б розширити законодавчі можливості притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинів на ґрунті ненависті, що обумовлено поліфонічністю ксенофобії як явища і наявності 

багатьох із цих проявів на території України, тобто не тільки расової або етнічної нетерпимості, але й 

вчинення кримінальних правопорушень, виходячи із ґендерної приналежності. Так, існує необхідність 

доповнити ст. 67 Кримінального кодексу України, в якій серед низки обтяжуючих обставин міститься 

обставина – вчинення кримінального правопорушення на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі 

чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності, яка не охоплює базових проявів ксенофобії і 

нетерпимості [6]. Слід викласти п. 3 ч. 1 ст. 67 Кримінального кодексу України в такій редакції: вчинення 

кримінального правопорушення на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату, на ґрунті 

статевої приналежності, сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності. Поняттями «сексуальна 

орієнтація» та «ґендерна ідентичність» також варто диспозицію ст. 161 Кримінального кодексу України. У 

ч. 1 ст. 161 КК України зазначено «за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками» [6]. Формулювання «…іншими ознаками» є не дуже вдалим в умовах 

існування кримінальних правопорушень в Україні за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної 

ідентичності. Ми дотримуємося тієї позиції, що корисно було б розглянуто досвід зарубіжних країн у 

формування законодавства в аспекті протидії ксенофобії. Так, законодавство Канади, Франції, Данії та 

Нідерландів забезпечують захист релігійних груп нарівні з групами, які об’єднані спільністю раси, 

етнічного походження тощо, тобто дане законодавство захищає, перш за все, захист людської гідності і 

орієнтовані на протидію hate speech – ворожої мови. Даний термін доцільно імплементувати і в українське 

законодавство для позначення усіх суспільно небезпечних діянь, вчинених на ґрунті ненависті єдиним 

юридичним маркером. Допускається засудження за hate speech незалежно від наявності умислу і можливих 

наслідків. Так, Верховний суд Нідерландів ухвалив, що факт образи для групи осіб висловлювань на їх 

адресу щодо їх раси або релігії, визначається природою самого висловлювання, а не наміром того, хто його 

публікує [7, с. 137-138]. 
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Важливу роль у протидії расизму, екстремізму та інших проявів ксенофобії відіграє взаємодія з 

громадськістю, зокрема спеціальні програми запроваджені в Сполучених Штатах Америки, Ізраїлі, 

Великобританії [7, с. 142-144]. 

Крім цього, інноваційним методом протидії кримінальним правопорушенням на ґрунті ненависті є 

розробка і впровадження механізмів фільтрації пропаганди расизму, ксенофобії та екстремізму в соціальних 

мережах і здійснення контролю за поширенням даної інформації. Інтернет є глобальним інформаційним 

простором, тому розміщення негативної інформації є не менш простим алгоритмом, ніж корисної, тому 

контроль за розпалюванням ксенофобії у даній мережі повинне бути пріоритетним стратегічним завданням 

для державної влади. Для цього виникає необхідність розробки програмних фільтрів, підвищення якості 

матеріально-технічної бази відповідних структурних підрозділів, які працюють у даній сфері. 

Вчинення кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті в переважній більшості випадків базується 

на суб’єктивних категоріях, зокрема світогляді злочинця, його мотивації, сприйняття тієї чи іншої захищеної 

ознаки. На нашу думку, низка суб’єктивних переконань навіть після вчинення даного кримінального 

правопорушення може залишитися незмінною. Виходячи із принципів кримінологічного аналізу та ризиків 

виникнення рецидиву, вважаємо за доцільне вносити відомості про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення на ґрунті ненависті до реєстру, за допомогою якого здійснюватиметься облік таких осіб для 

того, щоб мінімізувати подальшому вчинення даних кримінальних правопорушень. Таким чином можна 

презентувати значну кількість правопорушень, вчинених на ґрунті ненависті особами, які раніше притягалися 

до кримінальної відповідальності, якщо певним чином нівелювати їх діяльність, пов’язану із особами, які 

мають захищену ознаку завдяки наявності відповідної інформації в спеціальному реєстрі. 

Висновки з проведеного дослідження. Ксенофобія як поширене явище у громадянському світовому 

суспільстві детермінує вчинення кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті, що набувають 

загрозливих масштабів для представників окремих соціальних спільнот. «Захищена ознака» є ключовим 

елементом мотивації упередженням, а тому відповідної регламентації потребує чинне законодавство та 

елементи механізму протидії вчиненню даних кримінальних правопорушень. Попередження будь-якого 

негативного явища пов’язане із виявленням причин і умов його формування, розвитку та наслідків, які 

шкодять окремому індивіду та суспільству в цілому. Ксенофобія не є виключенням, однак, на нашу думку, 

важливим аспектом є пізнання цього явища в ретроспективі та аналіз філософських концепцій, які 

сприймаються сучасним громадянським суспільством, адже нетерпимість продовжує існувати у переважній 

більшості країн світу. Крім цього, важливим є аналіз інноваційних методів протидії даному явищу, серед 

яких запропоновані нами: внесення змін до національного кримінального законодавства шляхом 

доповнення п. 3 ч. 1 ст. 67 і ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України поняттями «сексуальна орієнтація» 

та «ґендерна ідентичність»; доповнення законодавства терміном hate speech – ворожа мова; запровадження 

спеціальних програм взаємодії з громадськістю для попередження кримінальних правопорушень на ґрунті 

ненависті; запровадження кіберконтролю за поширенням відповідної «агресивної» інформації в Інтернеті та 

створення реєстру, за допомогою якого здійснюватиметься облік осіб, засуджених за вчинення 

кримінального правопорушення на ґрунті ненависті, для того, щоб мінімізувати подальшому вчинення 

даних кримінальних правопорушень. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СЕТЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

 

В статье рассмотрены обязанности учреждений образования Республики Беларусь, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, определены источники финансирования. 

Обозначены проблемы при формировании контрольных цифр приёма в учреждения образования на 

республиканском уровне и предложены направления совершенствования сложившейся практики. При 

определении направлении совершенствования ссылка дается на действующий порядок утверждения 

контрольных цифр приема в России. Ключевые слова: учреждение образования, качество образования, 

финансовые ресурсы, контингент, госзаказ, рейтинговая система, профилизация.  

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ УСТАНОВ 

СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ 

 

У статті розглянуто обов'язки закладів освіти Республіки Білорусь, що реалізують освітні 

програми середньої спеціальної освіти, визначено джерела фінансування. Позначено проблеми при 

формуванні контрольних цифр прийому до закладів освіти на республіканському рівні та запропоновано 

напрями вдосконалення практики. При визначенні напрямку вдосконалення посилання дається на чинний 

порядок затвердження контрольних цифр прийому в Росії. Ключові слова: освіта, якість освіти, фінансові 

ресурси, контингент, держзамовлення, рейтингова система, профілізація. 

  

Кодексом Республики Беларусь об образовании определены права и обязанности учреждений 

образования. Учреждения образования самостоятельны в осуществлении образовательной, научной, 

научно-технической деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению образования, 

подбору и расстановке кадров и иной деятельности в пределах, установленных законодательством. 

Учреждение образования обязано обеспечивать: 

- качество образования; 

- подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 

- создание безопасных условий при организации образовательного процесса; 

- разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения образования; 

- моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических и иных работников 

учреждения образования; 

- меры социальной защиты обучающихся [1].  

Выполнение всех вышеперечисленных обязанностей учреждением образования связано с наличием 

необходимого объема финансовых ресурсов: 

- средств республиканского и (или) местных бюджетов; 

- средств от внебюджетной деятельности; 

- средств от превышения доходов над расходами по внебюджетной деятельности.  

Как указано ранее, главное, что обязано обеспечивать учреждение образования, это – качество 

образования. Все вышеперечисленные обязанности после «качества образования» являются 

составляющими элементами для качественной подготовки специалистов. 

Необходимо отметить, что качественные характеристики результата деятельности (уровень 

подготовки квалифицированного специалиста) в значительной степени зависит от самого учащегося, его 

целевых установок, отношения к учебному процессу, его интеллектуальных данных и т.д. Вместе с тем, 

очевидно, что достаточное финансирование деятельности учреждений образования – одно из важнейших 

условий для подготовки квалифицированных специалистов. Уровень обеспеченности учреждений 

образования финансовыми ресурсами определяет качество образования, хотя его невозможно сразу 

«финансово» оценить. На качество подготовки влияет материально-техническая база. Если финансовые 

ресурсы направлять только на ростр заработной платы, постепенно учебное заведение утратить свою 
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привлекательность. Но, с другой стороны, качество подготовки зависит и от профессионализма 

педагогических работников, которые работают с учащимися, и труд которых нужно стимулировать.  

Проблема обеспечения устойчивости функционирования объектов системы образования является 

актуальной. Особенностью функционирования образовательных учреждений является, прежде всего, 

непрерывность, регулярность образовательной и воспитательной работы, обязательность проведения летних 

оздоровительных мероприятий, приемная кампания, подготовка к началу учебного года и предоставления 

трудовых отпусков. В связи с этим важнейшим качеством финансового процесса является строго регулярное, 

своевременное и в полном объёме поступление финансовых средств в образовательные учреждения.  

На основании проведенного анализа действующего порядка финансового обеспечения учреждений 

среднего специального образования в Республике Беларусь и выявленных проблем в финансировании 

учреждений среднего специального образования, необходимо выделить следующие направления 

совершенствования сложившейся в Республике Беларусь системы финансирования учреждений среднего 

специального образования – это изменение подходов к определению сетевых показателей для каждого 

учреждения образования.  

В основном размер финансирования учреждений образования из республиканского и (или) местных 

бюджетов зависит от контингента учащихся, так как наибольшую долю составляют бюджетные ассигнования 

на финансирование расходов на оплату труда, оплату коммунальных платежей, трансферты населению.  

В связи с этим необходимо обратить внимание на изменение подходов к определению сетевых 

показателей для каждого учреждения образования, к порядку утверждения контрольных цифр приема 

обучающихся учреждениям образования для получения образования за счет средств бюджета.  

В соответствии с Положением о порядке прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для 

формирования заказа на подготовку специалистов, рабочих, служащих, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь, в республике создана в 2011 году автоматизированная система 

формирования заказа на подготовку квалифицированных кадров для всех отраслей экономики в Республике 

Беларусь АС «Госзаказ и Прием». 

Основными задачами прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для формирования заказа 

являются: 

- определение дополнительной потребности в трудовых ресурсах; 

- оптимизация подготовки кадров путем установления учреждениям образования контрольных цифр 

приема на основании заказа с учетом возможностей учреждений образования и демографической ситуации; 

- эффективное использование трудовых ресурсов [2].  

В заказе должны определяться прогнозируемые государственными органами объемы и структура 

подготовки кадров (выпуск из учреждений образования) по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям), квалификациям (профессиям рабочих, должностям служащих) для 

организаций, заинтересованных в подготовке кадров, в учреждениях образования за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов на основании заявленной организациями дополнительной 

потребности в трудовых ресурсах. 

Дополнительная потребность в трудовых ресурсах определяется как потребность в выпускниках 

учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования в год их 

выпуска для пополнения кадрового состава организаций, необходимого для развития производства, 

реализации инновационных проектов, включая создание новых высокотехнологичных производств, 

возмещения выбытия кадров. 

Прогнозирование потребностей в трудовых ресурсах для формирования заказа должно 

осуществляться организациями, государственными органами с учетом среднегодовых показателей 

изменения количественного и качественного состава работников организаций, прогнозов и бизнес-планов 

развития организаций, прогнозов потребностей отрасли, соответствующей административно-

территориальной единицы, программ развития отраслей и административно-территориальных единиц и 

соответствующих программ кадрового обеспечения с использованием отраслевых и региональных методик 

определения потребности в кадрах [2]. 

Ещё в 2001 году Республиканским межведомственным советом по вопросам профессиональной 

подготовки и трудоустройства молодежи разработаны Рекомендации по прогнозированию потребности, 

численности и структуры подготовки специалистов. Но, к сожалению, в настоящее время в полную меру не 

работает АС «Госзаказ и Прием» и не применяются разработанные рекомендации. Не все даже крупные 

субъекты хозяйствования размещают информацию о своих потребностях в трудовых ресурсах в АС 

«Госзаказ и Прием». Учреждения образования размещают только в АС «Госзаказ и Прием» названия 

специальностей (специализаций, направлениям специальности), по которым происходит обучение. 

Министерство образования Республики Беларусь не может соотнести весь объем потребности в трудовых 
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ресурсах с количеством обучающихся, принимаемым в учреждения образования, так как АС «Госзаказ и 

Прием» работает только с заказом для обучения за счет средств бюджета, но в республике много 

выпускается специалистов, получивших образование за счет собственных средств. Контрольные цифры 

приема для обучения за счет средств республиканского бюджета в последние годы просто утверждаются с 

учетом приема на обучение прошлого года, без возможного увеличения контрольных цифр.  

При определении контрольных цифр приема учитывается количество заявленных специалистов в 

соответствии с заключенными договорами о взаимодействии учреждения образования с организациями - 

заказчиками кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих, но многие договора заключены 

формально.  

В связи с этим, в рамках направления совершенствования системы финансирования учреждений 

среднего специального образования по изменению подходов к определению сетевых показателей для 

каждого учреждения образования предлагается законодательно обязать всех субъектов хозяйствования 

стать на учет в АС «Госзаказ и Прием» одновременно с государственной регистрацией и постановкой на 

учет в налоговых органах, органах статистики, в органах Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и в дальнейшем размещать информацию в 

АС «Госзаказ и Прием». 

Министерству образования необходимо доработать АС «Госзаказ и Прием» и обязать учреждения 

образования размещать все заключенные договоры о взаимодействии с организациями – заказчиками кадров 

при подготовке специалистов, рабочих, служащих в целях контроля за фактически имеющимися заявками и 

для дальнейшего утверждения контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных средств. 

При утверждении контрольных цифр приема Министерство образования должно в обязательном 

порядке учитывать профилизацию учреждений образования. Такая проблема возникает по экономическим 

специальностям, так как подготовка экономиста менее затратная, чем подготовка по техническим 

специальностям, медицинским и т.д. Например, для технического колледжа утверждается прием на 

обучение одной группы по экономической специальности. Возникает вопрос о качестве подготовки 

специалистов. В этой группе будет работать один или два преподавателя экономических дисциплин, 

которые будут преподавать все экономические дисциплины, но один преподаватель не может в полной 

мере быть компетентным во всех экономических дисциплинах. 

При изучении вопроса порядка распределения цифр приема между учреждениями образования, 

хотелось бы обратиться к опыту российских коллег.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов является общедоступным и определяется на основе контрольных цифр приема. 

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с нормативными затратами на одного обучающего. 

В связи с тем, что финансирование государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

устанавливается исходя из нормативов на одного обучающего, каждое учреждение образования 

заинтересовано в количестве учащихся, определенных контрольными цифрами приема на обучение [3]. 

Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса. В соответствии с 

Методикой проведения конкурсного отбора и критерия принятия решения о распределении контрольных 

цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки России, критерием принятия решения о распределении 

контрольных цифр приема является показатель потенциала образовательной организации [3]. 

Показатель потенциала образовательной организации по соответствующей профессии или 

специальности или укрупненной группе профессий или специальностей рассчитывается с учетом 

следующих составляющих: 

- продолжительность реализации в образовательной организации образовательных программ по 

соответствующим профессиям и специальностям (количество лет); 

- количество штатных педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, а 

также первую и высшую квалификационные категории; 

- общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных сооружений в расчете на 

одного студента (приведенного контингента); 

- количество студентов, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 

конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, всероссийских и международных спортивных 

соревнований (для профессий и специальностей физкультурно-спортивной направленности) в течение двух 

лет, предшествующих году, в котором проводится конкурс; 
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- количество единиц учебной и учебно-методической литературы по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной профессиональной образовательной 

программы в расчете на 100 студентов (приведенного контингента); 

- доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических занятий не старше 10 лет в 

общем объеме такого оборудования; 

- доля денежных средств, направленных на развитие материально-технической базы образовательной 

организации, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, в 

общем объеме денежных средств, полученных из всех источников в течение пяти лет, предшествующих 

году, в котором проводится конкурс; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников в образовательной организации к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- показатель, отражающий факт наличия профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и 

специальностям, срок действия которой истекает не ранее завершения учебного года, на который 

устанавливаются контрольные цифры приема; 

- показатель, характеризующий возможность образовательной организации обеспечить подготовку 

кадров со средним профессиональным образованием в целях безопасности страны и для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, на территории закрытых административно-территориальных 

образований, а также в непосредственной географической близости к центрам производства по 

специальностям. 

Если применить данную методику для Республики Беларусь, то при распределении цифр приема 

между учреждениями образования могла бы применяться рейтинговая система, которая бы учитывала 

показатели, характеризующие работу учреждений среднего специального образования, такие как: 

- квалификационный состав педагогических работников (количество педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию; наличие II ступени высшего образования или 

аспирантуры; участие в научных и методических конференциях; подготовка материалов в СМИ; обобщение 

педагогического опыта на уровне города, области, республики и т.д.); 

- участие учреждения образования в разработке учебно-планирующей документации для республики 

(разработка образовательных стандартов специальностей, типовых учебных планов, типовых программ 

учебных дисциплин и практик); 

- участие в издательской деятельности (авторство учебников и учебных пособий, рецензирование 

учебников и учебных пособий);  

- количество выпускников, поступивших в высшие учреждения образования для продолжения 

обучения в последние два года; 

- количество учащихся, ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в последние два года; 

- наличие учебной базы в соответствии с профилем учреждения образования (мастерские для 

проведения практики, ресурсный центр, программное обеспечение и т.д.). 

Вышеназванные критерии смогут показать реальную ситуацию на рынке образовательных услуг по 

подготовке кадров со средним специальным образованием, а в дальнейшем повлиять на определение 

объемов финансирования для каждого учреждения образования. 

Таким образом, обозначенные в статье предложения улучшат финансовое обеспечение учреждений 

среднего специального образования в современных условиях развития образовательного рынка.  
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ИСТОЧНИКИ И СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрены возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Беларусь к различным кредитно-финансовым ресурсам. Изучены основные коммерческие и 

некоммерческие структуры, оказывающие государственную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства с применением различных форм и способов финансирования, а также особенности 

предоставления финансовой поддержки каждому отдельному субъекту предпринимательства страны в 

современных условиях хозяйствования. Ключевые слова: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, государственнаяфинансовая поддержка, финансовые инструменты, Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей, ставка рефинансирования, банки-партнеры, лизинговые 

компании, микрокредитование, Белорусский инновационный фонд, местные инновационные фонды, 

некоммерческиемикрофинансовые организации. 

 

ДЖЕРЕЛА І СПОСОБИ ФІНАНСУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ  

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ 

 

У статті розглянуті можливості доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва Республіки 

Білорусь до різних кредитнофінансових ресурсів. Вивчені основні комерційні і некомерційні структури, що 

надають державну підтримку суб'єктам малого і середнього підприємництва із застосуванням різних форм і 

способів фінансування, а також особливості надання фінансової підтримки кожному окремому суб'єктові 

підприємництва країни в сучасних умовах господарювання. Ключові слова: суб'єкти малого та середнього 

підприємництва, державна фінансова підтримка, фінансові інструменти, Білоруський фонд фінансової 

підтримки підприємців, ставка рефінансування, банки-партнери, лізингові компанії, мікрокредитування, 

Білоруський інноваційний фонд, місцеві інноваційні фонди, некомерційні мікрофінансові організації. 

 

Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь является перспективно 

развивающимся сектором экономики, вклад которого в развитие страны ежегодно возрастает. Этой 

тенденции способствует реализация мероприятий Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» и иных мер по созданию в стране благоприятного делового 

климата и улучшению условий ведения бизнеса. 

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым 

ресурсам является важной составляющей общей государственной политики поддержки 

предпринимательства. Особое внимание со стороны государства сегодня уделяется финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В настоящее время финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

оказывается со стороны коммерческих и некоммерческих структур с применением различных форм и 

способов финансирования.  

Финансовые инструменты государственной поддержки субъектов малого предпринимательства 

выражаются в предоставлении: 

- финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе; 

- имущества на условиях финансовой аренды (лизинга); 

- гарантий по льготным кредитам, в том числе по микрокредитам, предоставляемым банками 

Республики Беларусь. 

Особое внимание уделяется государственной финансовой поддержке со стороны Белорусского фонда 

финансовой поддержки предпринимателей [1].  

Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе (кроме предоставления гарантий), а также 

при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение 

производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация 

экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на 

энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий, обладающих более высокими качественными 

характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке.  
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Финансовая поддержка оказывается в национальной валюте Республики Беларусь, ее общая суммане 

может превышать до 10 000 базовых величин. 

Денежные средства в размере до 8000 базовых величин на условиях займа предоставляются сроком 

до 5 лет, имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) предоставляется на срок от 1 до 5 лет, 

гарантии по льготным кредитам – до 3 лет.  

Плата за пользование денежными средствами, а также вознаграждение по договору лизинга 

устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. В январе 

2022 года она составила 9,5%.Плата за предоставление гарантии составляет 5% от размера предоставленной 

гарантии [1]. 

Получение финансовой поддержки субъектами малого предпринимательства через Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) представляет собой длительный этап, 

включающий: 

- подготовку и подачу документов согласно критериям, государственной финансовой поддержке 

БФФПП; 

- проверку документов на соответствие установленным требованиям; 

- определение условий предоставления финансовой поддержки: на конкурсной основе или вне 

конкурса; 

- письменное уведомление претендентов (при положительном исходе приглашение к заключению 

договора, при отрицательном – отказ); 

- заключение договора на оказание государственной поддержки в национальной валюте Республики 

Беларусь; 

- поступление денежных средств на расчетный счет претендента. 

Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь может 

осуществляться областными и Минским городским исполнительными комитетами путем предоставления: 

- финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе; 

- субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами; 

- субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя; 

- субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях либо с их организацией. 

Финансовые средства, предоставляемые субъектам малого предпринимательства на возвратной 

возмездной или безвозмездной основе, и плата за пользование данными средствами аккумулируются на 

счетах учреждений финансовой поддержки предпринимателей и используются для финансирования 

мероприятий, предусмотренных программами. 

Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства на 

конкурсной основе, обязательным условием которойявляется создание новых рабочих мест.  

При реализации проектов государственная финансовая поддержка предоставляется по следующим 

приоритетным направлениям: 

- создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); 

- организация, развитие производства экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; 

- производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; 

- внедрение новых технологий. 

Субъектам предпринимательства не может быть оказана государственная финансовая поддержка 

если: 

- объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС за 

календарный год превышает предельные значения выручки, ежегодно устанавливаемые Правительством 

Республики Беларусь; 

- данный субъект находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения деятельности), 

экономической несостоятельности (банкротства); 

- субъект не представил документы, необходимые для принятия решения об оказании 

государственной финансовой поддержки, или в представленных документах указаны недостоверные 

сведения; 

- не прошло три годасо дня нарушения данным субъектом условий оказания государственной 

финансовой поддержки; 

- у субъекта имеется задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды; 
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- у субъекта имеются убытки по итогам фактически отработанного времени в текущем году на дату 

обращения за оказанием государственной финансовой поддержки. 

С 2019 года в Республике Беларусь предусмотрены новые механизмы государственной поддержки 

экспорта – возмещение за счет средств республиканского и областных бюджетов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям Республики Беларусь до 50 % расходов по участию в международных 

специализированных выставках (ярмарках) и проведению оценки соответствия продукции в иностранных 

государствах [1]. 

Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства, 

реализующим инвестиционные проекты, бизнес-проекты, в целях строительства, приобретения 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их ремонта и реконструкции, 

приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, закупки 

комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства, и оказания услуг. 

При обращении за оказанием государственной финансовой поддержки субъекты малого 

предпринимательства представляют все необходимые сведения согласно действующему законодательству. 

Для получения льготногокредита, в том числе микрокредита, субъект малого предпринимательства 

должен предоставить бизнес-проект, содержащий конкретную информацию о целях кредитования, 

осуществлении и развитии соответствующих направлений деятельности, видах и объемах предполагаемых 

к реализации товаров (работ, услуг), ожидаемом поступлении выручки. 

Банки с участием представителей облисполкомов и Минского горисполкома осуществляют отбор и 

экспертизу инвестиционных проектов, бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства для 

предоставления им льготных банковских кредитов, в том числе микрокредитов, в пределах, размещенных 

облисполкомами и Минским горисполкомом сумм денежных средств. 

Размер процентной ставки по льготному кредиту (микрокредиту), определяется банком в размере не 

выше ставки рефинансирования, установленной Национальным банком на день принятия банком решения о 

предоставлении льготного кредита. Самостоятельно определять перечень документов, необходимых для 

получения льготных кредитовсубъектами малого предпринимательства. 

Органы по труду, занятости и социальной защите населения в республике оказывают финансовую 

поддержку в организации деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и ремесленной 

деятельности безработным.Финансовая поддержка оказывается за счет средств бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, которые в свою очередь 

передаются в местные бюджеты на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения [2]. 

Для получения финансовой поддержки безработныминеобходимо подать в отдел по труду, занятости 

и социальной защите по месту регистрации заявление, технико-экономическое обоснование, бизнес-план. 

После рассмотрения данных документов, в течение 14 дней соответствующие органы принимают решение 

о предоставлении/не предоставлении субсидии. В случае принятия положительного решения, заключается 

договор о предоставлении субсидии, которая поступает на текущий (расчетный) счет претендента в сумме 

15-ти кратной величины БПМ для жителей сельской местности и малых городов с устойчиво высоким 

уровнем безработицы, а в остальных случаях в сумме 11-ти кратной величины БПМ [3]. 

С августа 2014 года в Республики Беларусь стартует Программа финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства, разработанная ОАО «Банк развития Республики Беларусь», главная цель 

которой заключается в обеспечении и расширении доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитным ресурсам, а также возможностей по проведению операций финансовой 

аренды (лизинга) для реализации инвестиционных проектов на разных стадиях развития их бизнеса. 

Основной инструмент программы – предоставление кредитных ресурсов по доступной стоимости и с 

прозрачными и понятными требованиями к заемщикам [3]. 

С 2020 года Банк развития предоставляет возможность субъектам малого и среднего 

предпринимательства получить финансовую поддержку на финансирование текущей деятельности наряду с 

финансированием инвестиционных проектов. Практическая реализация программы осуществляется с 

участием коммерческих банков-партнеров и лизинговых компаний, имеющих продолжительный опытом 

сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства и предполагает использование 

двухуровневого механизма: 

- банк развития предоставляет финансовые ресурсы банкам-партнерам и лизинговым компаниям, 

отобранным по установленным критериям; 

- банки-партнеры и лизинговые компании отбирают по согласованным с Банком развития критериям 

непосредственных заемщиков, оценивают их финансовое состояние и предполагаемые к реализации 

проекты, а также принимают решения о предоставлении кредита по оговоренной предельной ставке. 
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Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства могут стать участниками различных 

конкурсов и получателями грантовпрочих организаций на реализацию отдельных проектов. 

К приоритетным направлениям финансирования по-прежнему относятся внедрение новых 

технологий;расширение экспортногопотенциала; производство импортозамещающей продукции;создание, 

расширение материально-технической базы;приобретение, реконструкция, модернизация, строительство, 

капитальный ремонт основных средств. 

Не подлежат финансированию инвестиционные проекты, связанные с производством оружия и (или) 

военного снаряжения; с производством и экспортом табачных изделий; с производством алкогольных напитков. 

Республиканский централизованный инновационный фонд и местные инновационные фонды, 

являющиеся государственными целевыми бюджетными фондами, создают дополнительные условия для 

инновационного развития. Финансирование инновационных проектов осуществляется при условии их 

соответствия приоритетным направлениям научных исследований и научно-технической деятельности в 

Республике Беларусь, с соблюдением следующих критериев: 

- организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной 

стоимости на одного работающего, аналогичный уровню Европейского союза по соответствующему виду 

экономической деятельности либо превышающий этот уровень; 

- экспортная ориентированность (превышение экспорта над импортом) проекта; 

- создание и внедрение технологий и новой для Республики Беларусь или мировой экономики продукции. 

В свою очередь средства республиканских и местных инновационных фондов используются на 

различные цели. Так, например, средства республиканского инновационного фонда могут быть 

использованы на реализацию инновационных проектов, выполняемых в рамках государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь; на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции; на 

организацию деятельности и развитие материально-технической базы субъектов инновационной 

инфраструктуры, в том числе на капитальные расходы; на развитие материально-технической базы 

отраслевых лабораторий; на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ. Средства местных инновационных фондов используются на проведение 

научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, выставок научно-технических 

достижений, подготовку и издание научно-технической и научно-методической литературы. Данные 

средства выделяются организациям, имущество которых находится в коммунальной 

собственности,научным, проектным и конструкторским организациям Республики Беларусь вне 

зависимости от их подчиненности;организациям Республики Беларусь без ведомственной подчиненности и 

иным организациям Республики Беларусь, являющимся плательщиками налога на прибыль в 

соответствующий местный бюджет. 

Финансирование проектов (работ, мероприятий) за счет средств инновационных фондов 

осуществляется по результатам открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической 

экспертизы.Белорусский инвестиционный фондоказывает государственную финансовуюподдержкукак на 

безвозвратной,так и на возвратной основе. 

В настоящее время наряду с вышеназванными субъектами оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь являются некоммерческие 

микрофинансовые организации. В настоящее время в реестр микрофинансовых организаций республики 

включено 91 организация, (4 потребительских кооператива, 3 фонда, 63 хозяйственных общества, 21 

частное унитарное предприятие) [3]. Их деятельность направлена на оказание финансовой поддержки 

физическим лицам, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ведение личного подсобного хозяйства, а также физическим лицам, являющимся 

собственниками имущества, учредителями (участниками) коммерческих организаций [4]. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что широкий спектр возможностей привлечения 

финансовых средств позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь 

сделать выбор в пользу наиболее подходящего для них способа финансирования. При соблюдении 

установленных условий и требований субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать 

в различных специальных программах, выбрав оптимальный способ получения финансовой поддержки. 
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SOME CURRENT TRENDS IN THE DIGITAL DEVELOPMENT OF THE  

ECONOMY AND SOCIETY 

 

The article is devoted to considering some trends in the modern development of the digital marketing 

industry. The modern structure of digital marketing industry is analyzed.Modern tools of digital marketing and 

functioning of modern systems of integrated marketing communications are studied. Key words: digital marketing; 

integrated marketing communication; information technologies; mobile marketing; Internet. 

 

Relevance of the topic of the article. The issues and aspects that are discussed in the article have a rather 

great relevance for the current state of development of the digital marketing industry and the development of its 

scientific and theoretical substantiation in Ukraine, due to the dynamic spread-out of this sphere around the world 

and the need for comprehensive implementation of the results of this industry in all sectors of the Ukrainian 

economy. 

Analysis of researches and publications. The scientific and applied problems discussed in the article also 

became the subjects of research of many scientists who paid significant attention to them, namely: Hagen R.[1]; 

Negroponte N.[2]; Qu J., Simes R., O’Mahony J.[3]; Scholz T.[4]; Toffler A.[5]; Kononova K.[8]. 

The purpose of the article. The main purpose and objective of the article is to try to identify and analyze the 

basic trends in the modern development of digital marketing and those aspects and specific tools through which 

they are implemented. 

The main content of the article. In the modern era of information technology, the spread of digitalization is the 

basic marker that characterizes and reflects the level of competitiveness of the integral system of the national economy 

[1]. The very term "digital economy" was first used by the American scientist N. Negroponte, back in 1995 [2]. 

For developed countries of the world is characterized by all further penetration of digitalization in all spheres 

of public life and in all sectors of the economy. All these processes lead to an increasing percentage of the 

structures of the traditional economy that are transformed into digitalized [6]. 

At the present stage of development of the world economy in relation to determining the level of its digital 

development, the following fundamental indicators are used:  

1. A comprehensive indicator of development IKT – Networked Readiness Index; 

2. Indicator of the effectiveness of innovations implementation – Global Innovation Index;  

3. Indicator of competitiveness of the national economy – Global Competitiveness Index. 

In fact, according to the results of basic studies several years ago, among 150 countries of the world, in 

terms of digital development of their economies, all countries were reduced to four groups. The first of them is the 

states with limited digital development of the economy, which are characterized by a sufficiently low level of GDP 

per person and the last positions in the world indices of human capital development. This group included 

Afghanistan, most countries in Africa, Nepal, Uzbekistan, Vietnam and others. 

As for the highest – fourth group, it is characterized by the countries with the highest share of GDP per 

person and the highest indicator of the level of human capital development. It is expected that this group included 

the following number of countries: USA, Britain, Canada, Australia, Japan, countries of Scandinavia, Germany, 

France, others. 

In turn, Ukraine, together with Turkey, Latvia, Estonia, Argentina and other countries, is part of the so-

called third group of countries. These countries are characterized by an average level of digitalization of the 

economy and a sufficiently high level of human capital development, but at the same time not a sufficiently 

significant amount of GDP per person [7]. 

Based on all of the above, further development of digitalization in Ukraine is advisable in the following 

strategic basic areas:  

1. Business entities; 

2. Financial institutions;  

3. Public organizations;  

4. Structures of the social sphere.  

According to the author of the study, for this period, Ukrainian enterprises interested in implementing digital 

marketing achievements have several strategic promising areas that they should implement in their development 

strategy: mobile technologies; cloud technologies; digital business intelligence; social media, namely their 
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application in the context of e-marketing. All this will contribute to the significant "digitalization" of Ukrainian 

enterprises [8]. 

Conclusion from the study. Based on the above material, we can state that the need for digitalization of the 

economy and society of Ukraine is paramount. Although, as noted above, the implementation of these tasks is 

complicated by the lack of financial resources for Ukraine, but the implementation of these areas will transfer both 

the economy and the society of Ukraine to a qualitatively new digital level and will undoubtedly contribute to a 

significant increase in the incomes of Ukrainian enterprises and the expansion of Ukraine's GDP. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрен состав сельского населения Республики Беларусь по полу и возрасту. Изучены 

уровень старения сельского населения страны, динамика его структуры в разрезе основных возрастных 

групп, коэффициенты потенциальной, пенсионной и общей демографической нагрузки, показатель 

соотношения полов. Установлены тенденции изменения названных показателей и их влияние на социально-

экономическое развитие сельских территорий страны. Ключевые слова: половозрастная структура 

населения, воспроизводство населения, демографическая нагрузка, старение населения, трудоспособное 

население, соотношение полов. 

 

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ СТАТЕВО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ 

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

 

У статті розглянуто склад сільського населення Республіки Білорусь за статтю та віком. Вивчено 

рівень старіння сільського населення країни, динаміка його структури в розрізі основних вікових груп, 

коефіцієнти потенційного, пенсійного та загального демографічного навантаження, показник 

співвідношення статей. Встановлено тенденції зміни названих показників та їх вплив на соціально-

економічний розвиток сільських територій країни. Ключові слова: статево-вікова структура населення, 

відтворення населення, демографічне навантаження, старіння населення, працездатне населення, 

співвідношення статей. 

 

Пол и возраст являются важнейшими демографическими характеристиками населения. 

Распределение населения по данным признакам позволяет определить половозрастную структуру 

населения, которая оказывает влияние на многие социально-экономические и демографические процессы и 

на воспроизводство населения в целом. Информация о половозрастном составе населения дает возможность 

предположить тенденции рождаемости и смертности, оценить уровень будущих трудовых ресурсов, 

установить вероятность возникновения многих социальных и экономических проблем.  

Для представления половой структуры населения можно воспользоваться количеством мужчин и 

женщин (их долями) или их соотношением. Так, на начало 2021 г. в сельской местности Беларуси число 

мужчин составляло 986,4 тыс. чел. (46,5%), численность женщин – 1082,9 тыс. чел. (53,5%) [1, с. 47], то 

есть на каждые десять женщин приходится примерно девять мужчин.  

Отражение возрастной структуры населения осуществляется с помощью численности людей 

различных возрастных групп. При этом могут быть использованы одногодичные или пятилетние 

возрастные интервалы, а наиболее укрупненные группы связаны с границей трудоспособного возраста. Так, 

в сельской местности Беларуси на начало 2021 г. численность лиц моложе трудоспособного возраста 

составляла 338,6 тыс. чел., лиц трудоспособного возраста – 1109, 6 тыс. чел., лиц старше трудоспособного 
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возраста – 621,1 тыс. чел. [1, с. 50]. Доли указанных возрастных контингентов в селе на начало 2021 г. 

выглядят следующим образом: 16,4% лиц моложе трудоспособного возраста, 53,6% лиц трудоспособного 

возраста и 30 % лиц старше трудоспособного возраста.  

Еще одним важным показателем, характеризующим структуру населения по возрасту, является 

коэффициент старения, который определяется двумя способами: 

1) доля лиц 60 лет и старше (шкала Ж. Боже-Гарнье-Э. Россета); 

2) доля лиц 65 лет и старше (шкала демографического старения ООН). 

В настоящее время перед мировым сообществом остро стоит проблема увеличения уровня старения 

населения. Так, в среднем в мире численность пожилых людей старше 65 лет на сегодняшний день 

составляет около 703 млн. чел. или 9 % от общей численности населения. В 1950 г. эта доля составляла 5% 

(в 1998 г. – 7%, в том числе в развитых странах 14%, в развивающихся – 5%, в наименее развитых – 4%). По 

прогнозам ООН к 2050 г. этот уровень может достичь 16%. При этом доля детей до 15 лет в мире в 1950 г. 

была 34%, в 2019 г. – 26%. [2, с. 123]. 

По данным Национального статистического комитета, в сельской местности Беларуси высокий 

уровень старения. Так, каждый четвертый сельский житель имеет возраст 60 лет и старше, а каждый пятый 

относится к возрастной категории 65 лет и старше. 

По шкале Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей численности 

населения, превышающая 12%, обозначает этап демографической старости для населения. Последние 30 

лет сельское население Беларуси находится на этом этапе, причем самом последнем его уровне – очень 

высокий уровень демографической старости. 

Согласно методике ООН в случае, если доля лиц старше 65 лет в общей численности населения не 

превышает 4%, то такое население является молодым; в пределах от 4 до 7% – приблизилось к порогу 

старости; выше 7% – считается старым. Доля сельского населения Беларуси 65 лет и старше с 1989 по 2021 

гг. находилась в пределах от 17,7 до 23 процентов, что превышает 7-мипроцентный критерий в 2,5-3 раза. 

Высокий уровень старения населения имеет ряд негативных последствий. Такая структура населения 

сельской местности приводит к его суженному воспроизводству за счет высокой смертности пожилого 

населения, уменьшает репродуктивные, брачно-семейные возможности, сокращает трудоспособный 

потенциал, требует дополнительных расходов на медицинское обслуживание и социальное обеспечение.  

Представляется важным изучить динамику структуры сельского населения Беларуси в разрезе основных 

возрастных групп: 0-14 лет, 15-64 года, 65 лет и старше. С 1999 г. по 2021 г. темпы сокращения как общей 

численности сельского населения, так и численности населения в возрасте от 15 до 64 лет были относительно 

невысокими. Следующее место по скорости сокращения занимает численность сельского населения старшей 

возрастной группы. Численность населения в возрасте от 0 до 14 лет по сравнению с другими возрастными 

группами уменьшалась самыми быстрыми темпами. Так, по сравнению с 1999 г. в 2021 г. сокращение 

численности трудоспособного населения составило 23,4%, а детского населения – почти 45% [1, 3].  

Динамика возрастной структуры сельского населения Беларуси в 1999-2021 гг. характеризуется 

следующими разнонаправленными тенденциями: рост доли трудоспособного населения и сокращение доли 

детей, а также населения старшей возрастной группы. Увеличение долевой численности контингента 

трудоспособного возраста способствует расширению рынка труда, росту темпов ВВП и национального 

дохода. В то же время в перспективе ожидается замедление роста доли трудоспособного населения в связи 

с уменьшением как абсолютной, так и относительной численности младшей возрастной группы. Кроме 

того, уровень старения сельских жителей по-прежнему остается высоким. 

Если воспользоваться выделенными шведским демографом А.-Г. Сундбергом типами возрастной 

структуры [4, с. 134], то возрастную структуру сельского населения Беларуси можно отнести к 

регрессивному типу. 

Данная типология показывает взаимосвязь возрастной структуры и воспроизводства населения. 

Согласно А.-Г. Сундбергу при доле численности детей до 15 лет в 20% и населения 50 лет и старше 

возрастная структура населения является регрессивной, поскольку в данном случае численность населения 

сокращается. По данным на начало 2021 г. в сельской местности Беларуси доля детей составляет 15,5%, 

соответственно доля лиц старшего возраста – 45,5%. 

Изменение возрастной структуры населения определяет уровень демографической нагрузки. 

Различают коэффициенты потенциальной нагрузки (за счет детского населения), пенсионной нагрузки (за 

счет пожилого населения) и общей нагрузки в сельской местности страны.  

В начале 2000-х гг. в сельской местности Беларуси были зафиксированы самые высокие значения 

коэффициентов общей демографической нагрузки, превышающие 100 процентов. Динамика изменения 

коэффициентов потенциальной и пенсионной нагрузки является схожей – до 2010 г. отмечается их 

снижение, сменяющееся ростом до 2018 г. В 2020-2021 гг. значения коэффициентов демографической 
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нагрузки снова уменьшаются и достигают минимального значения за указанный период времени. В 

демографической нагрузке сельской местности преобладает пожилое население, в то время как долевая 

численность детей остается достаточно низкой, что также является подтверждением высокого уровня 

старения сельского населения. 

Такая ситуация имеет негативные последствия. Во-первых, снижение коэффициента потенциальной 

нагрузки указывает на возможное последующее сокращение численности трудовых ресурсов, что будет 

приводить к нехватке кадров в сельской местности. Во-вторых, рост численности пожилых людей, не 

задействованных в общественном производстве, влечет за собой увеличение расходов государственного 

бюджета, связанных с пенсионным и социальным обеспечением. 

Также важный показатель оценки возрастной структуры населения это доля женщин фертильного 

возраста – 15-49 лет. По данным переписи 2019 г. численность женщин репродуктивного возраста в 

сельской местности была 399436 человек, что составило 18,9% от общей численности населения. В 

демографии нормальный уровень данного показателя считается 25-30 %. Исходя из этого, доля сельских 

женщин фертильного возраста в Беларуси является низкой. К примеру, в городской местности республики 

ее величина по данным переписи 2019 г. была на уровне 24,8% [5]. 

Рассмотренные показатели оценки возрастной структуры очень важны, однако изучение состава 

населения лучше проводить одновременно по половому и возрастному критериям, для чего помимо 

абсолютных численностей можно использовать относительный показатель – соотношение полов 

(отношение числа мужчин к числу женщин) в различных возрастных группах.  

В статье изучены данные, характеризующие показатель соотношения полов (отношение числа 

мужчин к числу женщин) сельского населения Беларуси по пятилетним возрастным интервалам по данным 

переписи 2019 г. 

Вторичное соотношение полов (фундаментальная биологическая константа, характеризующая 

показатель соотношения полов среди родившихся живыми) составляет 1,07. Это величина практически 

постоянна и неизменна. Она указывает, что на 100 живорождений девочек приходится примерно 107 

живорождений мальчиков. Обычно данный уровень соотношения полов сохраняется до 30-летнего 

возраста, в возрастном диапазоне 30-34 года он приближается к единице, а после 35 лет становится меньше 

единицы. Однако в сельской местности Беларуси коэффициент соотношения полов на уровне свыше 

единицы сохраняется до 60-летнего возраста. Это говорит о том, что число сельских мужчин больше числа 

сельских женщин на протяжении практически всего трудоспособного возраста. В более старших возрастах 

численность женщин превышает численность мужчин, что связано с более высоким уровнем мужской 

смертности по сравнению с женской. 

Такое превышение особенно отчетливо видно в возрасте старше 75 лет, когда на 100 женщин этого 

возраста приходится около 40 мужчин. Объясняется это примерно 10-летней разницей в ожидаемом уровне 

продолжительности жизни для женщин и мужчин. 

По данным переписи 2019 г. до 30 лет в Беларуси отмечается преобладание мужчин, после 30 лет – 

женщин. В то же время кривая показателя соотношения полов сельского населения имеет принципиально 

иной вид. До 15 лет показатели соотношения полов населения в селе и республике в целом совпадают и 

равняются вторичному соотношению полов (1,05-1,07). Однако, начиная с 15-летнего возраста, показатель 

соотношения полов для сельской местности резко увеличивается, что означает преобладание в селе 

мужского населения по сравнению с женским. Максимальный уровень показателя соотношения полов в 

сельской местности по данным переписи 2019 г. составляет 1,154 в возрастном диапазоне 25-29 лет, то есть 

на 1000 женщин 25-29 лет приходится 1154 мужчин этого же возраста. Такое изменение структуры может 

быть связано или с повышенной смертностью женщин данной возрастной когорты, или с их большей 

миграционной активностью (выезд из села). Однако численность умерших мужчин 25-29 лет сельской 

местности за 2018 год составило 144 человек, а женщин – 35 человек. Коэффициенты смертности в данной 

возрастной группе составили соответственно 3,9 и 1,1%. Следовательно, такая разница в уровне смертности 

должна уменьшать значение показателя соотношения полов, однако в сельской местности оно 

увеличивается. В возрастном диапазоне 15-19 лет коэффициенты мужской смертности в селе также 

превышают коэффициенты женской смертности. Таким образом, рост показателя соотношения полов, 

начиная с 15-летнего возраста, в сельской местности обусловлен разноскоростной миграцией полов, в 

которой женщины являются более активными. 

Данное явление имеет негативные последствия как в демографической, так и в социально-

экономической сфере. Неблагоприятная половозрастная структура сказывается на брачном поведении, 

уменьшая возможный выбор партнеров, вследствие чего снижаются репродуктивные возможности 

населения, нацеленного на рождение детей в законном браке. В результате увеличивается нагрузка на 

трудоспособное население со стороны лиц старше трудоспособного возраста. Снижается трудоспособный 
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потенциал села, прежде всего в части женских рабочих рук. Происходит обезлюдение сельских поселений, 

разрушается их инфраструктура, уменьшаются валовый региональный продукт и добавленная стоимость, 

созданные в сельской местности. Поэтому необходимо искать пути и направления нормализации 

половозрастной структуры сельского населения. 
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