
              
 

Одесский национальный морской университет 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 
Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота 
Институт морехозяйства и предпринимательства 
Луганский государственный медицинский университет 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 
Бельцкий Государственный Университет «Алеку Руссо» 
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук 

 
  

Входит в международную наукометрическую базу 
РИНЦ SCIENCE INDEX  

 
  
  

Международное периодическое научное издание 
International periodic scientific journal 

МИР и н н о в а ц и й 
 

Выпуск №2 (2), 2015 
                     Issue №2 (2), 2015 

 
  
  
  
  
  
  

 
Том 12 

Туризм и рекреация 
Физическое воспитание и спорт 

 
 

Иваново  
«Научный мир» 

2015 

Н    А    У    К    И         И 
W O R L D  O F  S C I E N C E  A N D  I N N O V A T I O N  

 

При поддержке:  



М 63 

ISSN 2410-6941 (Print) 
ISSN 2410-6615 (Online) 

УДК 08 
ББК 94 

М 63 
 
Главный редактор: Маркова Александра Дмитриевна 
Председатель Редакционного совета: Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, 
профессор, Академик 
Научный секретарь Редакционного совета: Куприенко Сергей Васильевич, кандидат технических наук 
 
Редакционный совет: 
Безденежных Татьяна Ивановна, доктор экономических 
наук, профессор, Россия 
Грановская Людмила Николаевна, доктор экономических 
наук, профессор, Украина Дорохина Елена Юрьевна, доктор 
экономических наук, доцент, Россия 
Климова Наталья Владимировна, доктор экономических 
наук, профессор, Россия 
Кочинев Юрий Юрьевич, доктор экономических наук, 
доцент, Россия 
Курмаев Петр Юрьевич, доктор экономических наук, 
профессор, Украина 
Лапкина Инна Александровна, доктор экономических наук, 
профессор, Академик, Украина 
Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
доцент, Россия 
Резников Андрей Валентинович, доктор экономических 
наук, доцент, Россия 
Савельева Нелли Александровна, доктор экономических 
наук, профессор, Россия 
Соколова Надежда Геннадьевна, доктор экономических 
наук, доцент, Россия 
Стрельцова Елена Дмитриевна, доктор экономических 
наук, доцент, Россия 
педагогических наук, профессор, Россия 
Величко Степан Петрович, доктор педагогических наук, 
профессор, Украина 
 

Гавриленко Наталия Николаевна, доктор педагогических 
наук, доцент,  Россия 
Гилев Геннадий Андреевич, доктор педагогических наук, 
профессор, Россия 
Дорофеев Андрей Викторович, доктор педагогических 
наук, доцент, Россия 
Карпова Наталия Константиновна, доктор 
педагогических наук, профессор, Россия 
Николаева Алла Дмитриевна, доктор педагогических 
наук, профессор, Россия 
Сидорович Марина Михайловна, доктор педагогических 
наук, профессор, Украина 
Смирнов Евгений Иванович, доктор педагогических наук, 
профессор, Россия 
Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических 
наук, доцент, Академик, Россия 
Федотова Галина Александровна, доктор педагогических 
наук, профессор, Академик, Россия 
Ходакова Нина Павловна, доктор педагогических наук, 
доцент, Россия 
Чигиринская Наталья Вячеславовна, доктор 
педагогических наук, профессор, Россия 
Чурекова Татьяна Михайловна, доктор 
Демидова В.Г., кандидат педагогических наук, доцент, 
Украина 
Могилевская И.М., кандидат педагогических наук, 
профессор, Украина 

 
 Мир науки и инноваций. – Выпуск 2(2). Том 12. – Иваново:  
Научный мир, 2015 – 102 с. 
 
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов, 
преподавателей, предпринимателей.  
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs. 
Published quarterly. 

 
 
 
 
 
УДК 08 
ББК 94 

© Коллектив авторов, научные тексты 2015 
© ООО «Научный мир», оформление 2015 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 2 



 Том 12. Выпуск 2(2)                                                                                                                     Туризм и рекреация 

ЦИТ: m215-011 
Гуліда А.І., Гавриш А.В., Іщенко Т.І., Ткачук Ю.М. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГ АПІТЕРАПІЇ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ 

Національний університет харчових технологій 
Київ, Володимирська 68, 01033 

Gulida А.І., Gavrish А.V., Ishchenko Т.І., Tkachuk Y.М. 
ADVISABILITY OF APPLICATION THE APITHERAPY SERVICES TO 

HOSPITALITY COMPANIES 
National university of food technologies 

Kyiv, Volodymyrska 68, 01033 
 
Анотація. У статті розглянуто суть та роль апітерапії як комплексу 

оздоровлення та доцільність її впровадження на підприємствах гостинності 
як інноваційного продукту готельного господарства.  

Ключові слова: апітерапія, апіпроцедури, продукт бджільництва, 
бджолина отрута, апіменю. 

Abstract. This article reviews the point and the role of apitherapy as a complex 
of health recovery and advisability of its involving on hospitality company as 
innovative product of hotel business. 

Key words: apitherapy, apitreatment, bee products, bee venom, apimenu. 
Аналіз основних досліджень та публікацій. Апітерапія – напрямок 

нетрадиційної медицини, який бере свій початок ще із часів стародавнього 
Єгипту, про це свідчать папіруси XVII ст. до н.е., у яких записані рекомендації 
по застосуванню меду, воску, прополісу, бджолиної отрути у лікувальних цілях. 
Стародавні єгиптяни широко використовували мед, віск і прополіс для 
бальзамування мумій. Мед безпосередньо використовували для консервування 
їжі, для лікування шкірних хвороб. У Лейденський папірус («Книга про 
приготування ліків для всіх частин людського тіла», 1200 років до нашої ери) 
описано чимало рецептів для лікування шлункових, ниркових, очних та інших 
захворювань, способів застосування мазей, пластирів, припарок і т. д., засобів 
догляду за шкірою з використанням меду [1]. 

Апіпроцедури відбувалися також в Україні та Росії, і мали традиційне 
сприйняття при лікуванні великої низки недуг. Обґрунтування даного методу в 
офіційній медицині вперше відбулося у 1894 році, коли професор Санкт-
Петербурзької академії лісового господарства Лукомський представив 
бджолину отруту в якості засобу для лікування ревматизму і подагри [5].  

Українська апітерапія представлена такими науковими діячами, як 
А.Й.Лабінський, І.Й.Пилипчук, Б.О.Охотскій, І.М.Кожура, А.І.Черкасова, 
О.І.Тіхонов, Н.П.Максютіна та інші, які наполегливо працюють над 
проблематикою апітерапії, детально розглядають склад апіпродуктів та їх вплив 
на будь-який живий організм. 

Сьогодення ознаменувалося підтвердженням та розширенням фактів 
давнини, адже чи не кожного дня з’являються інновації, котрі дають змогу 
долати безліч хвороб при використанні продуктів бджільництва. Таким чином у 
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ХХІ ст. з’явилася змога комплексного цілеспрямованого професійного 
лікування у закладах гостинності. 

 Постановка завдання. Визначити доцільність впровадження послуг 
апітерапії на підприємствах гостинності. 

Апітерапія – різновид сільського зеленого туризму з лікувальним ефектом, 
який дуже швидко набирає популярності серед туристів, бажаючих не просто 
відпочити, а ще й отримати користь для здоров’я. Для готельного господарства 
включення апітерапії до комплексу послуг є доцільним, адже Україна багата на 
природу та має неабиякий потенціал для розвитку бджільництва, оскільки 
володіє величезними полонинами, багатими на різнотрав’я – чудові медоноси 
[4]. В Україні є чимало готелів, які мають пасіки, проте їх не використовують 
як метод виділення підприємства серед інших, залучення потенційних гостей та 
спосіб отримання додаткового прибутку. Отже, саме такі цілі маються на меті 
впровадженням послуг апітерапії в готельних підприємствах. 

Продукти бджільництва містять оптимальне співвідношення вітамінів і 
мікроелементів, що дозволяють отримати вражаючий ефект у лікуванні, 
особливо там, де інші лікувальні речовини безсилі.  

Апіпродукти володіють противірусними, антибактеріальними, 
імуностимулюючими, радіопротекторними, а також антигіпотоксичними 
властивостями, абсолютно нешкідливі для організму, так як не мають побічної 
дії. 

Лікування бджолиною отрутою вважається найвідповідальнішим 
різновидом терапії,  для неї розробляються спеціальні схеми та таблиці. До 
кожного захворювання підходять свої певні зони укусів. Бджолина отрута є 
дуже потужним каталізатором практично всіх фізіологічних процесів, що 
відбуваються в організмі людини  [2]. 

Апітерапія використовує укуси живих бджіл. Попередньо необхідно 
проводити біологічну пробу, щоб дізнатися, чи переносить організм пацієнта 
отруту. Зазвичай лікувальний курс апітерапії триває 2-4 тижні. Під час 
лікування в біоактивні точки тіла проводяться сеанси бджоловжалення. 
Спеціаліст для кожного пацієнта повинен індивідуально підібрати оптимальну 
дозу отрути. Ця доза залежить від переліку захворювань людини [3]. 

Існує також незліченна кількість методів апітерапії:  
- сон на вулику-лежанці; 
- апімасаж;  
- медові обгартування; 
- лікування звуком бджіл; 
- електрофорез, фотофорез, акупунктура із використанням бджолиної 

отрути; 
- тощо. 
Популярність апітерапії зростає з кожним роком, адже відбувається 

популяризація здорового способу життя і люди все більше звертаються до 
нетрадиційних, природних методів лікування та оздоровлення. Також зростає 
популярність впровадження послуг апітерапії на підприємствах гостинності. 

Цікавою задумкою може стати меню ресторану апіготеля, де поряд зі 
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звичним переліком страв, пропонуватиметься апіменю, збагачене продуктами 
функціонального призначення, що стане своєрідною візитною карткою закладу. 
Також оригінальною ідеєю стане оформлення фасаду та приміщень готелю у 
відповідному стилі, з елементами сот, бджіл, вуликів, меду тощо. 

Головним завданням впровадження послуг апітерапії на підприємствах 
готельного господарства  є створення продукту, який на сьогодні набуває 
неабиякої популярності, але не є достатньо розвиненим, приваблення 
споживачів, отримання прибутку. 

Впровадження послуг апітерапії  вимагає визначення сильних і слабких 
сторін ідеї. Сильні і слабкі сторони проекту – характеристики, які знаходяться 
під контролем підприємства (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Аналіз сильних та слабких сторін проекту 
Чинники Сильні сторони Слабкі сторони 

Організаційні розлогі полонини та передгір’я, 
багаті на різнотрав’я, які є 
гарними медоносами 

сезонні коливання попиту на 
послуги апіпроцедур 

Маркетингові виділення підприємства серед 
конкурентів, збільшення 
кількості послуг 

труднощі просування ідеї 

Технічні впровадження інноваційних 
форм сільського зеленого 
туризму 

складність роботи з новими 
матеріалами та обладнанням 

Фінансові незначні витрати при 
впровадженні та отримання 
додаткового прибутку 

можливість невизнання ідеї 
споживачем 

Кадрові наявність у підприємства 
спеціалістів різних напрямків 
діяльності 

інноваційна послуга вимагає 
певних навичок та вмінь, 
залучення високооплачуваних 
кадрів 
 

 
Провівши аналіз сильних і слабких сторін проекту, можна сказати, що ідея 

має значну кількість сильних сторін, а саме:  
- унікальність ідеї порівняно з конкурентами; 
- природний потенціал країни дає всі можливості для формування послуг; 
- незначні витрати при впровадженні; 
- додатковий дохід після впровадження. 
Проте, існують і певні слабкі сторони, основними з яких є ризик того, що 

інноваційна послуга не зазнає популярності серед туристів. 
Аналізуючи сильні та слабкі сторони, потрібно також звернути увагу на 

можливості та загрози (табл. 2). 
Можливості та загрози – характеристики, які знаходяться поза контролем 

підприємства. 
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Таблиця 2 
Можливості і загрози інноваційного проекту 

Чинники Можливості Загрози 
Економічне 
середовище 

важливий чинник стабільного 
динамічного збільшення 
надходжень до бюджету, 
активізації розвитку галузей 
економіки 
 

- підвищення цін постачальників; 
- витрати на комунікацію; 
- жорстка податкова політика; 
- витрати на енергоносії; 
- зниження купівельної 
спроможності споживачів; 
- економічна криза 

Політичне 
середовище 

реалізація державного 
регулювання сільського 
зеленого туризму 
 

неналежна фінансова підтримка 
сільського зеленого туризму з 
боку держави 

Соціально-
культурне 

середовище 

збереження культурних і 
національних цінностей  

- зміни в стилі життя; 
- зміни цінностей; 
- неналежне ставлення до праці та 
відпочинку з боку селян; 

Технологічне 
середовище 

- інноваційні розробки; 
- нові патенти;     
- розвиток технологій; 
- удосконалення якості 
продукції 

недостатнє впровадження 
сучасних технологій та інновацій 
у сільському середовищі 

Демографічне 
середовище 

збільшення кількості робочих 
місць у сільській місцевості, а 
відтак – зменшення переїздів 

 
– 

 
Продумане впровадження на підприємствах інновацій, що відносяться до 

форм сільського зеленого туризму, таких як апітерапія, та послуги, пов’язані з 
бджільництвом, будуть для підприємства вкрай доцільними, адже дозволять: 

- створити оригінальну ідею; 
- залучити та утримати туристів; 
- надати робочі місця; 
- розширити спеціалізацію готелю; 
- отримати першість серед конкурентів; 
- отримати прибуток. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у 

даному напрямку. Дана стаття дає можливість проаналізувати доцільність 
впровадження інноваційних апіпослуг на підприємствах гостинності. Після 
визначення сильних та слабких сторін інноваційного проекту, а також 
можливостей і загроз можна відзначити, що впровадження послуг апітерапії на 
підприємствах готельного господарства є доцільним, адже Україна має 
неабиякий потенціал для розвитку бджільництва, а популярність  
нетрадиційного методу лікування бджолами та їх продуктами з кожним роком 
зростає. На території багатьох готелів наявні пасіки, а впровадження послуг 
апітерапії дозволить отримати додатковий прибуток, залучити нових 
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споживачів та утримати існуючих, надати робочі місця, що є основними 
завданнями будь-якого підприємства. 
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FEATURES IMPLEMENTATION ALTERNATIVE TREATMENT AT THE 
HOTEL IN CARPATHIAN REGION 
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Анотація. У статті розглянуто можливість використання в готельних 

комплексах Закарпаття комплексного багатофункціонального методу 
реабілітації та соціальної адаптації за допомогою немедикаментозного впливу 
-  спілкування з тваринами. 

Ключові слова: рекреаційний район, анімалотерапія, іпотерапія, 
готельний комплекс, лікування, оздоровлення, реабілітація, проектування, 
об’ємно-просторова структура, архітектурно-планувальна організація. 

Abstract. The article examines the possibility of using in hotels of 
Transcarpathia multifunctional complex method of rehabilitation and social 
adaptation using non-drug influence - communication with animals. 

Keywords: recreational area, animal therapy, hippotherapy, hotel complex, 
treatment, recovery, rehabilitation, design, three-dimensional structure, architectural 
and planning organization. 

Актуальність проблеми. Вивчення анімалотерапії та лікувальних 
властивостей тварин складає неабияку наукову цінність для теперішнього та 
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майбутнього людства. 
У книзі Л.Г.Рогожкиної, А.Г.Рогожкина, Д.А. Рогожкина “Домашні 

тварини” [10] розповідається про те, що тварини лікують не тільки людей, а й 
один одного. Описується як саме лікують нас коти, собаки, риби та птахи,  
також аналізується сила лікувадьних властивостей домашніх тварин. У роботі 
колективу авторів на чолі з В.М.Скляренко “Загадки природи” [11] викладена 
специфіка різних галузей анімалотерапії. Також в книзі багато цікавої та 
корисної інформації про історію створення та розвитку кожної з галузей 
анімалотерапії. Так науковець В.В. Корпачов у свої книзі „Цілюща фауна” [6] 
представляє результати свого дослідження біологічно активних речовин 
тваринного походження, застосованих з найдавніших часів до нашого часу для 
лікування різних захворювань людства. Історію анімалотерапії та різновиди цієї 
науки проаналізовано в роботі Софії Верещагіної [1] та Н.Л.Кряжевої „Кіт і пес 
поспішають на допомогу. Анімалотерапія для дітей” [7]. 

 „Слово про собаку” Л.А.Корнєєва [5] розповідає нам, що собака вміє і 
співчувати і радіти разом з господарями, а іноді взмозі і розвеселити. 

Аналіз останніх досліджень. В даний час анімалотерапія отримала 
визнання у всіх розвинених країнах. Скрізь існують спеціальні інститути, які 
займаються вивченням впливу тварин на людей. Активно проводяться 
міжнародні конференції та семінари, присвячені методиками лікування за 
допомогою тварин.  

В Америці, Англії, Франції та Канаді були створені організації, за 
допомогою анімалотерапії надають допомогу людям з фізичними або 
психічними проблемами. У програмах анімалотерапії беруть участь медики, 
соціальні працівники та психологи [1].  

Мета досліджень. Метою наукових досліджень було обґрунтування 
доцільності використання та впровадження анімалотерапії (апітерапії, 
каністерапії, делінотерапії, дельфінотерапії, гірудотерапії, іпотерапії) у 
вітчизняних закладах готельного господарства. 

Методи дослідження. Підґрунтям роботи є теоретичні та методичні 
розробки в галузі медицини; досягнення у вивченні анімалотерапії як науки.  

Форма дослідження. Таблиці, анкетування, опитування в соціальній 
мережі. 

Постановка завдання. Лікувальні властивості різних тварин відомі 
людству вже досить давно. Існує навіть спеціальний термін «анімалотерапія» 
(від латинського "animal" - тварина). Він характеризує систему лікування людей 
за допомогою спілкування з тваринами. Анімалотерапія ― сфера психотерапії, 
де тварина лікувально впливає на людину [1]. Це цивілізований науковий метод 
лікування і профілактики серйозних захворювань. У анімалотерапії 
використовуються символи тварин: образи, малюнки, казкові герої, іграшки, а 
також справжні тварини, спілкування з якими безпечно. Позитивна дія тварин 
на хвору людину підтверджена експериментами. Люди, у яких є домашні 
улюбленці, живуть довше і хворіють менше ― це науковий факт. При цьому 
їхня нервова система перебуває в куди кращому стані, ніж у тих людей, у кого 
немає вихованців.  
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Функції анімалотерапії: 
• Психофізіологічна функція.  
• Психотерапевтична функція.  
• Реабілітаційна функція.  
• Функція задоволення потреби в компетентності.  
• Функція самореалізації.  
• Функція спілкування.  
Отже, ми перерахували багато ознак, щоб довести, що анімалотерапія – 

наука. 
Види анімалотерапії:  
• Неспрямована анімалотерапія ― взаємодія з тваринами в домашніх 

умовах без усвідомлення або цілеспрямованого розуміння їх терапевтичного 
значення.  

• Спрямована анімалотерапія ― цілеспрямоване використання тварин і 
(або) їх символів за спеціально розробленим терапевтичним програмами [1]. 
Цей вид анімалотерапії використовує спеціально навчених тварин, а не тварин 
пацієнта. Спрямована анімалотерапія, у свою чергу, підрозділяється на види 
залежно від того, які саме тварини використовуються: іпотерапія, 
дельфінотерапія, каністерапії, фелінотерапія тощо. Найчастіше в анімалотерапії 
використовуються не тільки самі тварини, а й їхні образи. У психотерапії 
використовуються звуки тварин як лікувальний засіб. Першим з видів 
анімалотерапії, який ми розглянемо буде іпотерапія. 

 Іпотерапія - це вид анімалотерапії, який використовує як основний засіб 
лікування спілкування з кіньми і верхову їзду. Іпотерапія ― це ефективна 
лікувальна фізкультура [7]. З кінця 50-х років її почали застосовувати при 
психічних і неврологічних захворюваннях. Зараз в 45 країнах Європи і 
Північної Америки створено центри лікувальної верхової їзди. Іпотерапію 
використовують при порушеннях опорно-рухового апарату, атеросклерозі, 
черепно-мозкових травмах, поліомієліті, шлунково-кишкових захворюваннях, 
простатиті, сколіозі, розумовій відсталості. Спілкування з конем дає стійкий 
позитивний емоційний фон, який сам по собі є цілющим. 

Коні є неперевершеними „терапевтами”. Мало хто знає про те, що кінь – це 
ще й унікальний живий тренажер та психотерапевт. Катання на конях 
допомагає людям з порушенням психіки. Лікувальна їзда верхи чи іпотерапія, 
стала одним з ефективних засобів реабілітації інвалідів, особливо дітей [8]. 
Секрет іпотерапії простий: людину саджають на коня, а висота і хитке 
положення миттєво пробуджують у неї інстинкт самозбереження та потребу 
гармонії з навколишнім світом. Дуже замкнуті діти, що страждають аутизмом, 
через спілкування з конем поступово розкріпачуються й починають 
спілкуватися з людьми. 

Дельфінотерапія. Дельфіни дуже часто використовуються в медицині та 
психотерапії. Спілкування з дельфінами допомагає стабілізувати 
психоемоційний стан людини, зняти психологічну напругу [1] Після 
спілкування з дельфіном людина заспокоюється, починає нестандартно 
мислити, швидко знаходить вихід із кризової ситуації. Їх пацієнти ― 
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підприємці, люди творчих професій, діти із захворюваннями нервової системи 
(аутизм, ДЦП, олігофренію, синдромом Дауна). Дельфінотерапія - це прекрасна 
психологічна реабілітація для людей, які потрапили в екстремальні умови: 
пережили землетруси, урагани, аварії і будь-який інший сильний стрес. 

Каністерапія ― вид анімалотерапії з використанням собак. Собаки - 
прекрасні "ліки" проти гіподинамії, викликаної малорухливим способом життя. 
Прогулянки з собакою знижують вірогідність серцево-судинних захворювань, 
інфаркту міокарда та інших захворювань серця і судин [1], собака задовольняє 
дефіцит людини у спілкуванні, повищує самооцінку господаря, покращує його 
товариськість, розв'язує конфлікти в сім'ї, у собачій (як і котячій) слині 
міститься фермент лізоцим, що знищує хвороботворні мікроорганізми. 
Каністерапія рекомендується при неврастенії, істерії, психастенії і неврозах [5]. 
Собаки є частими гостями у психологічних клініках. «Хвостатим лікарем» 
може бути собака будь-якої породи ― ротвейлер, коллі, бульдог, карликовий 
пінчер і звичайна дворова собака. 

Фелінотерапія – терапевтичний вплив кішок. Коти заспокоюють, 
знижують артеріальний тиск. Їх біополе стабілізує роботу серця, знімає 
суглобові і головні болі, стимулює швидке загоєння травм, лікує внутрішні 
запальні захворювання. Кішка – чудовий енергоінформаційний прилад, вгадує 
хворі місця свого господаря. Мурчання кішки – це певні звукові коливання 
(частота від 20 до 50 Герц), що стимулюють процес зцілення [1]. Мурчання 
сприяє підвищенню захисних сил організму, прискорює загоєння ран, в 
результаті дії звукових коливань такої частоти підвищується щільність кісток, 
що сприяє зрощенню переломів. 

Апітерапія ― лікування бджолиною отрутою. Бджола є безсумнівним 
лідером в лікувальній фауні. За 50 мільйонів років існування бджіл як 
біологічного виду, ці комахи пристосовувалися до життя в найрізноманітніших 
кліматичних умовах, що допомогло створити унікальну бджолину отруту. 
Бджолина отрута – це найпотужніший каталізатор фізіологічних процесів. Одна 
крапля містить білкові речовини, 18 з 20 обов'язкових амінокислот, неорганічні 
кислоти, майже всю таблицю Менделєєва і безліч вітамінів. 

Гірудотерапія ― лікування медичними п'явками. П'явка за багато 
тисячоліть «присмокталася» практично до всіх областей медицини. Вона дає 
приголомшливі результати в кардіології, офтальмології, дерматології, хірургії, 
гінекології, урології, неврології. Гірудотерапія є ефективним засобом лікування 
варикозного розширення вен, тромбофлебіту, гіпертонії, стенокардії, інфаркту 
міокарда, атеросклерозу, хвороб шкіри, легенів, мігрені, глаукоми, гайморитів, 
невритів, бронхіальної астми, гінекологічних багатьох інших захворювань [8]. 
Секрет лікувальної дії п'явок у здатності їх слини проникати глибоко в тканини 
організму і впливати на хворобу на клітинному рівні. 

Щебетання птахів дає змогу відновити безтурботний стан душі. Діти, які 
спілкуються з голубами, ростуть неагресивними й ніколи не страждають від 
депресії. У це важко повірити, але доведено, що папуги полегшують болі в 
серці, а також «лікують» заїкуватість, нейродерміт і неврози [8]. 

Отже, ми описали деякі види анімалотерапії, що є найвідомішими серед 
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усіх. На сьогодні анімалотерапія науково підтверджена в багатьох країнах 
світу. Американський учений наводив результати  досліджень можливостей 
дельфінів і на основі цих досліджень визначив галузі, у яких вони зможуть 
приносити користь людині [8].  

Результати цих досліджень певною мірою створили теоретичну та 
науково-методичну базу для обґрунтованого формування нового типу 
архітектурних об’єктів - центрів анімалотерапії. Прикладів таких об’єктів у 
архітектурній практиці України поки не існує, тому архітектурно-типологічні 
дослідження об’ємно-просторового та композиційного рішення, містобудівної 
організації, а особливо функціонального зонування є дуже важливими та 
своєчасними. 

На Закарпатті анімалотерапія стає все популярнішою, хоча і досі 
вважається нетрадиційним методом лікування.  

У Європі лікувати з допомогою коней почали ще в середині XVIII cтоліття, 
а в Англії іпотерапію визнали на державному рівні. І хоча в Україні вона поки 
не має офіційної підтримки, кінними прогулянками із користю для здоров’я 
займаються 50 відсотків приїжджих на Закарпаття туристів. 

Архітектурна концепція формування центрів анімалотерапії як 
багатофункціональних комплексів базується на раціональному зонуванні як 
містобудівних просторів, так і окремих архітектурних об’ємів. Центр 
лікувальної верхової їзди є цілим комплексом будівель і споруд різного 
функціонального призначення, на його архітектурне та функціонально-
просторове рішення впливає ряд факторів, пов’язаних з експлуатацією кінної 
бази, специфікою використання реабілітаційного центру маломобільною 
групою населення та з віковою структурою групи дітей, що проходять 
реабілітацію, а також психологічними особливостями цієї групи.  

Необхідність експлуатації кінної бази передбачає наявність великої площі 
ділянки для будівництва манежу та допоміжних будівель і споруд. На нових 
територіях вони вирізняються, головним чином, різноманітністю головних і 
периферійних функцій. На вільних площах у структурі забудови, що склалася 
історично, іпоцентр може мати, як правило, невеликі площі та скорочені 
головні і периферійні функції.  

Функціональне рішення має величезне значення, і певною мірою, визначає 
архітектурне формотворення комплексу. При проектуванні даного типу будівлі 
воно має свої характерні особливості, оскільки призначене для маломобільної 
групи населення. Як комплекс будівель і споруд центр анімалотерапії може 
містити наступні функціональні зони: 1) зона основних будівель і споруд; 2) 
господарсько-обслуговуюча зона; 3) рекреаційна зона.  

Зона основних будівель і споруд складається з таких секторів: спортивний; 
медичний; житловий; заклад ресторанного господарства. 

 Виявлено, що об’ємно-просторова структура об’єкта формується залежно 
від розвитку її функціональних і типологічних особливостей, їх сумісності та 
ступеня інтеграції. На цій основі сформульовані принципи функціонального 
зонування: компактності, модульності та гнучкості щодо вибору архітектурно-
планувальних рішень реабілітаційних комплексів. Принципи компактності 
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передбачають формування об’ємно-просторової структури об’єкта з 
урахуванням економії коштовних земель, енерго- та ресурсозбереження. 
Виходячи з цього, слід обирати оптимальну поверховість будівлі, схему 
зонування, а також враховувати необхідність використання підземного 
простору (часто під автостоянки та інші техніко-обслуговуючі приміщення). 
Принцип модульності визначає раціональні прийоми архітектурно-
планувальних рішень комплексів, що забезпечує технологічні та конструктивні 
потреби різноманітних за функціональним призначенням просторових частин 
будівлі в єдиному об’ємі, а також акустичний комфорт і нормований рівень 
шуму в різних функціональних зонах комплексу. Реалізація принципу гнучкості 
потребує прийняття відповідних архітектурних, конструктивних і 
технологічних рішень, що дає можливість трансформувати простір, швидко 
переплановувати структуру центру анімалотерапії - добудовувати будівлі у 
плані й у висоту, виконувати інші трансформації за фіксований період часу. 
Принцип гнучкості забезпечує максимальну ізоляцію й одночасно оптимальну 
доступність приміщень при різноманітних схемах об’єднання просторів, що 
трансформуються.  

Задача формування архітектурно-художнього образу реабілітаційного 
центру пов’язана з тим фактором, що комплекс призначено для дітей з 
фізичними чи розумовими вадами та своєю психологією. Він може мати 
символічний характер, викликати у дітей різні асоціації з тваринного чи 
рослинного світу, а архітектура повинна бути дуже виразною.  

Висновки. Наукові дослідження у сфері готельного господарства з 
використанням анімалотерапії мають колосальне значення не тільки у галузі 
архітектури, а й базуються на значущій соціальній концепції. Необхідна 
розробка нових науково-методичних вказівок щодо проектування подібних 
об’єктів, що потребує спільної праці науковців у галузі медицини та 
архітектури.  

При проектуванні центрів анімалотерапії велике значення має 
застосування загальних типологічних принципів побудови складу приміщень і 
їх архітектурно-планувальної організації. При цьому великий вплив мають 
фактори, пов’язані з експлуатацією тваринної бази, зі специфікою 
використання реабілітаційного центру маломобільною групою населення, а 
також психологічними особливостями гостей, що проходять реабілітацію. При 
цьому необхідний ергономічний підхід до створення внутрішнього та 
зовнішнього середовища за умови безперешкодного доступу до всіх будівель і 
споруд комплексу: влаштування пандусів, вертикальних підйомників і ліфтів 
тощо. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность и 

перспективы проведения экскурсий на промышленных предприятиях с целью 
создания благоприятных условий для экспорта туристско – рекреационных 
услуг Донбасса. 
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Abstract. This article discusses the possibility and prospects for industrial 
enterprises excursions in order to create favorable conditions for the export of tourist 
- recreational services Donbass. 

Keywords: industrial tourism, guided tours, image, brand. 
Постановка проблемы. Традиционные экскурсии по заводам или старым 

музеям с экспонатами, к которым нельзя прикоснуться, уже не вполне 
удовлетворяют требования современных туристов.  Они все чаще стремятся к 
комплексным впечатлениям – совмещать отдых с познавательными целями, 
оздоровление – с экскурсиями, посещение деловой конференции – со 
спортивной активностью и осмотром достопримечательностей. 

Поэтому промышленный туризм можно назвать инновационным видом 
туризма, который предполагает разработку экскурсий на предприятия. 
Благодаря новизне такие туры привлекают и разнообразят отдых экскурсантов. 
Знакомый город откроется им с необычной стороны. Производящиеся 
продукты туристы смогут попробовать, увидеть, купить или в некоторых 
случаях сами сделать на месте. 

В Донбассе развитие промышленного туризма является актуальным и 
перспективным, так как регион занимает лидирующее место по количеству 
предприятий разных сфер деятельности. Такой вид туризма откроет новые 
возможности для туристических операторов и производителей региона, 
которые смогут таким образом позиционировать себя на рынке. 

Цель статьи – донести до общества и властей мысль о том, что организация 
туристических экскурсий на действующие производства может стать 
неожиданным подспорьем в развитии городов и компаний и создать 
благоприятные условия для экспорта туристско – рекреационных услуг 
Донбасса.  

Анализ последних исследований. Денис Валерьевич Визгалов, кандидат 
географических наук, руководитель проектов фонда «Институт экономики 
города», рассматривает промышленный туризм как организацию регулярных 
туристических туров на промышленные предприятия. Организация 
туристических экскурсий на действующие промышленные предприятия может 
стать неожиданным подспорьем в развитии городов [1]. 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Международная экономика» Донецкого национального университета, 
директор Донецкого филиала Национального института стратегических 
исследований при Президенте Украины Юрий Макогон писал свой доклад с 
помощью так называемого гарвардского SWOT-анализа, который используется 
во всем мире для стратегического планирования и оценки перспектив. Он 
считает, что чемпионат по футболу – отличная возможность дать старт 
промышленному туризму, популярному за рубежом в старопромышленных 
регионах [2]. 

Данильчук Валентин Федорович, доктор экономических наук, профессор, 
в своей статье отмечает, что промышленный туризм получил свое 
распространение и интенсивно развивается на территориях, имеющих 
значительный промышленный потенциал. Данильчук В.Ф. проанализировал 
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понятие «промышленный туризм», а также возможности и перспективы 
развития его на территории Донецкой области. Также Валентин Федорович 
отметил, что рынок промышленного туризма зависит от круга интересов 
посетителей [3-4]. 

Изложение основного материала. Промышленный туризм – это не 
просто отдых, но и прекрасный способ изменить свой взгляд на мир и открыть 
для себя тайны производства товаров. В промышленный туризм могут быть 
вовлечено не только производство товаров, но и оказание услуг. 

Промышленный туризм – это экскурсии на производства. Этот вид 
туризма хорошо развит в Северной Америке и таких странах Западной Европы, 
как Франция, Англия, Германия и Голландия. В числе лидеров - приливная 
электростанция в Рансе (300 тысяч экскурсантов ежегодно). Британскую 
шоколадную фабрику «Кэдберри» посещают 400 тысяч человек в год. В 
Испании элементом промышленного туризма становятся винные туры, во 
Франции – сырные, а в Нидерландах – цветочные; в Финляндии можно 
посетить стеклодувную и другие фабрики. 

Экскурсии по различным предприятиям – это как раз то, что заинтересует 
современных туристов. Во время таких экскурсий туристам все открывается с 
необычной стороны. На таких экскурсиях можно все увидеть воочию, 
потрогать все своими руками, попробовать, примерить и в конечном итоге 
приобрести. С точки зрения рекламы это довольно правильный и красивый 
рекламный ход. Такие экскурсии представляют собой довольно интересную 
рекламу, ненавязчивую и интересную, за которую экскурсанты еще и платят. 
Во время таких экскурсий производитель показывает свое истинное лицо, 
безукоризненность передовых технологий, прозрачность управления 
производством, отношения в рабочем коллективе. 

Важно отметить еще один немаловажный аспект. Когда предприятие 
становится туристическим объектом, то в этом случае руководство фирмы 
значительно улучшает отношения в трудовом коллективе. В первую очередь 
внимание обращают на чистоту в цехах, презентабельный вид 
технологического оборудования, на чистую рабочую форму работников и 
многое другое. Ранее руководители предприятий не видели смысла в этих 
позициях. Кроме того, у самых работников резко меняется мотивация, из-за 
того, что на них смотрят как на музейный экспонат. Как результат таких 
действий фирма получает эффективную поддержку своей продукции. Итак, 
предприятие получает лояльность потребителей, эффективную поддержку 
брендов. А оборот сувенирных магазинов, расположенных в точках, где 
заканчиваются экскурсии, на 30% выше, чем в других точках с аналогичной 
продукцией. Для повышения эффективности сбытовой деятельности и 
соответственно развития промышленного туризма на исследуемых 
предприятиях следует осуществлять мероприятия по стимулированию сбыта, а 
именно проводить экскурсии на производства, увеличивать сферу 
сотрудничества с образовательными учреждениями, которые будут проводить 
там экскурсии, открыть сувенирные магазины для экскурсантов. Эти 
мероприятия также будут способствовать расширению продажи товаров, уже 
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не считающихся новинками, о которых у покупателя сложилось некоторое 
представление. 

Согласно мировому опыту наиболее доступными, наиболее посещаемыми 
и соответственно наиболее прибыльными с позиции промышленного туризма 
являются предприятия пищевой промышленности. Посещение таких 
предприятий дает возможность экскурсантам проникнуть в тайны 
производственного процесса, познакомиться с современными технологиями, 
стать свидетелями всего цикла создания продукции – от подготовки 
ингредиентов до создания готовой продукции. Также посетителям 
предоставляется возможность стать участниками профессиональной 
дегустации, ознакомиться с системой контроля качества и принципами 
действия современного оборудования. 

Так, известная швейцарская шоколадная фабрика RAPP предлагает такие 
услуги: 

1. Туры по фабрике с дегустацией шоколада. 
2. Продажа сувенирных наборов. 
3. Карамельный пилинг. 
4. Массаж с использованием масла зерен какао. 
5. Шоколадная ванна. 
В память о полученных знаниях вручение «ученикам» диплома «Знаток 

шоколада» [5]. 
Рассмотрим развитие промышленного туризма на примере наиболее 

крупных донецких кондитерских фабрик «КОНТИ» и «АВК». 
Компания «КОНТИ» известна на рынке Украины и стран СНГ с 1997 года. 

В период с 2002 по 2005 годы по показателям прироста валового дохода и 
прибыли ЗАО "ПО «КОНТИ» дважды присваивалось звание «Самая 
динамичная компания отрасли» по оценке рейтинга «ТОП-100. Лучшие 
компании Украины». Доля компании «КОНТИ» в общем объёме производства 
кондитерских изделий в Украине составляет 14 %. Ежемесячно на фабриках 
группы производится 17 тыс. тонн продукции – около 11 тыс. тонн в Украине и 
6 тыс. тонн в России. Ежегодно компания экспортирует около 30 % 
производимой продукции. Ассортимент продукции группы «КОНТИ» 
составляют шоколадные конфеты, печенье, десерт, шоколадно-вафельные 
торты, батончики, вафли, карамель, драже, мармелад, крекер, пралиновые 
конфеты. 

Девиз компании «АВК» – «Сделано с любовью! Сделано для Вас!» – 
отражает основную идею: продукция кондитерской компании «АВК» несет в 
себе ту любовь, которой приятно наслаждаться, которой стоит поделиться. 
Поэтому, покупая в магазине кондитерские изделия «АВК», человек выбирает 
себе образ жизни, в которой есть любовь и взаимопонимание, радость, смех и 
счастье. Кондитерская компания «АВК» – один из крупнейших национальных 
производителей кондитерских изделий. В состав компании входят четыре 
кондитерские фабрики в городах Донецк, Луганск и Мукачево и сеть 
региональных торговых представительств в городах Киев, Донецк, Луганск, 
Мукачево, Харьков, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Омск. 
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Донецкая кондитерская фабрика, основанная в 1926г., стала первым крупным 
предприятием, которое в 1996 году вошло в состав компании «АВК». Сегодня 
фабрика выпускает не только сладости, знакомые с детства – «Курочка Ряба», 
«Стрела», «Метеорит», но и популярнейший бренд – «Шедевр», а также 
инновационные, уникальные на кондитерском рынке продукты «Hrusters», 
«Жувиленд», «Клубжеле», «Бам-Бук». Опыт работы на сладком рынке 
подтверждает преимущества сотрудничества с «АВК»: заслуженное доверие 
потребителей и высокий спрос на продукцию; гибкая ценовая политика; 
оптимальные варианты доставки товара. Все эти преимущества исследуемых 
предприятий способствуют развитию промышленного туризма и привлечению 
туристов на производства. 

Выводы. Донбасс является крупным промышленным центром Украины. В 
нем находятся уникальные по своим технологическим характеристикам 
предприятия электроэнергетики, машиностроения, пищевой и химической 
промышленности, которые на сегодняшний день имеют в своем активе более 
чем полувековую историю. Посетившие наш край туристы смогут своими 
глазами увидеть процесс выплавки стали, работу уникальных станков, 
прикоснуться к действующему производству, спуститься в шахту, а также 
лично поучаствовать в производственном процессе. Промышленный туризм 
способствует развитию региона, поскольку положительный имидж сделает 
предприятия не только более узнаваемыми, а продукцию продаваемой, но и 
позволит привлечь более высококвалифицированные кадры, будет 
способствовать привлечению инвестиций и развитию государственно-частного 
партнерства.  
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Анотація В статті проаналізовано і представлено на основі методів 

системного аналізу, статистичних методів обробки та збору інформації 
матеріали і статистичні дані, що визначають основні напрямки та тенденції 
розвитку ділового туризму в Україні та світі. Розглянуто особливості і 
складові ділового туризму, його роль у загальному обороті туристичного 
бізнесу, підкреслюється необхідність створення сучасної інфраструктури 
ринку ділового туризму.  

Ключові слова: діловий туризм, туристичні потоки, бізнес-готелі, світовий 
ринок, тенденції розвитку. 

Abstract. The article analyzes and presents materials and statistics, based on the 
methods of system analysis and statistical methods of processing and collecting 
information, that determine the main directions and trends of the development of 
business tourism in Ukraine and in the world. The article discusses features and 
components of business tourism and its role in the global turnover of the tourism 
business, emphasizes necessity of creating modern market infrastructure of business 
tourism. 

Key words: business tourism, tourism flows, business hotels, world market, 
development trends. 

Глобалізація світової економіки і пов'язана з цим інтенсифікація ділових, 
наукових і культурних зв'язків зробили діловий туризм одним з провідних 
туристських напрямків у світі. Даний вид туризму об'єднує корпоративну 
індустрію подорожей, включаючи ділові поїздки (відрядження) бізнесменів та 
підприємців - це індивідуальні поїздки на переговори, корпоративні 
«контрактні» виїзди, візити на виставки, відвідання семінарів, конгресів і 
конференцій.  

Фахівці замість поняття "бізнес-туризм" часто використовують 
англійський термін - абревіатуру – MICE, яка точно відображає структуру 
цього виду туризму:  

Meetings - зустрічі, стратегічні, циклічні наради, переговори, презентації; 
Incentives - інсентив, заохочувальні поїздки, мотиваційні програми, 

стимулювання лояльності партнерів, співробітників, дилерів; 
Conferences/Conventions - конференції, форуми, конгреси;  
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Exhibitions/Events - виставки, подійний туризм, корпоративні події. 
Діловий туризм в усьому світі вважається найбільш перспективним видом 

туризму в силу своєї всесезонності, прогнозованості, орієнтації на клієнтів з 
високим рівнем доходу. Навіть в умовах економічної та політичної кризи попит 
на проведення корпоративних заходів залишається досить стійким з 
неухильною тенденцією до зростання. Міжнародний діловий туризм відіграє 
велику роль у підвищенні рейтингу країни, міст проведення ділових зустрічей, 
може допомогти позиціонувати їх як центри якості готельних послуг реального 
сектора економіки. 

У світовому туристичному потоці частка бізнес-туристів становить 23,4%. 
У світі зростає інтерес до форумів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, 
виставок, ярмарок. За даними Всесвітньої туристичної організації, кількість 
міжнародних туристичних прибуттів на 2014 рік складає 1млрд 135 мільйонів, 
лідерами за туристичними доходами являються Європа (584млн – 52%), Азія 
(263млн – 23%), Америка(182млн – 16%), Африка(56млн – 5%), Близький та 
середній Схід(50млн – 4%) (рис.1). 

 
Рис.1. Світовий рейтинг за туристичними доходами 

 
У відповідності зі статистичними дослідженнями, прогнозується, що до 

2021 року кількість міжнародних ділових поїздок зросте втричі: WTTC 
прогнозує зростання обсягу ділових поїздок у всьому світі до $1,401 трлн., 
приватних подорожей – до $4,603 трлн.  

Обсяг українського ринку ділових подорожей за оцінкою WTTC в 2013 
році складав $2,883 млрд. і прогнозується зростання до 2021 року до $6,116 
млрд., в середньому щорічно темп приросту становитиме 7,4% на рік. 

В Україні до 2021 року з урахуванням коректування на інфляцію обсяг 
приватних подорожей збільшиться наполовину(49,1%), а ділових поїздок –
більш ніж у два рази. 

Сегмент ринку ділового туризму має дуже вагоме значення. Від 55% до 
60% місць у готелях по всьому світу заповнюється якраз за рахунок ділових 
поїздок. У структурі світового бізнес-туризму переважають індивідуальні ділові 
поїздки (70,8%). Приблизно в рівних частках - поїздки на конференції і 
семінари (12,6%) та відвідування виставок (10,9%), конгресні тури займають 
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2,8% і інсентив-туризм – 2,9% (рис.2). 

 
Рис. 2. Сегменти ринку ділового туризму 

 
Точно ж оцінити процентне співвідношення ділових і неділових поїздок 

наших співгромадян досить непросто, оскільки відрядження українців 
всередині країни статистика фактично не відслідковує, а за кордон переважна 
більшість вітчизняних бізнес-мандрівників виїжджають за звичайними 
туристичними візами. Тим не менш, можна стверджувати, що з кожним роком 
діловий туризм охоплює все більше жителів України.  

Відповідно до міжнародних статистичних досліджень, що проводяться в 
туризмі, одним із найважливіших показників є кількість прибуттів (приїздів) - 
кількість зареєстрованих туристів, що прибули в ту чи іншу країну (вибули з 
неї) за певний проміжок часу, зазвичай календарний рік. Таким чином, 
статистика прибуттів (вибуттів) є базою для відображення туристичних потоків 
між країнами, регіонами. Практичні аспекти формування і реалізації 
туристичних потоків здійснено на прикладі вивчення в’їзних туристичних 
потоків до України за п’ятирічний період 2010–2014 роки (табл.1). 

Таблиця 1 
Туристичні потоки (2010-2014роки) 

Роки Загальна 
кількість 
туристів 

Іноземні 
туристи 

Туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджають за 

кордон 

Внутрішні 
туристи 

Темп 
приросту до 

загальної 
кількості 
туристів 

2010 2280757 335835 1295623 649299  
2011 2199977 234271 1250068 715638 -3,67% 
2012 3000696 270064 1956662 773970 36,4% 
2013 3454316 232311 2519390 702615 15,11% 
2014 2425089 17070 2085273 322746 -42,4% 

 
Протягом останніх п’яти років Україну відвідало 13,36 млн. громадян,  у 

2011 р. їх прибуло до нашої країни 2,19 млн. осіб, (на 3,67 % менше, ніж у 2010 
р.), у 2012 році, враховуючи проведення Євро-2012, нашу країну відвідало 3 
млн осіб, що на 36,4% більше ніж у попередній рік, після Євро-2012 операторам 
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із в’їзного туризму стало простіше переконувати клієнтів, що Україна – це 
цікавий і перевірений напрямок, однак очікуваного прориву не відбулося – але 
в 2013 році кількість туристів збільшилась на 15,11% у порівнянні з попереднім 
роком, в 2014 році через воєнні дії, складну політичну ситуацію та тимчасову 
окупацію території  Автономної Республіки Крим туристичний потік 
зменшився - на 42,4%, загалом за останні п’ять років, кількість туристичних 
прибуттів збільшилась на   6,33% (рис.3). 

 
Рис. 3 Динаміка обсягів загальних прибуттів 

 
Туристичні потоки за 2014рік по областях України наведено на рис. 4. 

 
Рис.4 Обсяги туристичних потоків України по областях 

 
Дослідження туристичних потоків по областях показує що cеред міст 

України найбільш відвідуваними за даними річних звітностей обласних 
управлінь зі статистики являються місто Київ, Львівська, Харківська, Івано-
Франківська та Дніпропетровська області, найменш відвідуваними – 
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Житомирська, Кіровоградська, Рівненська, Миколаївська, Сумська та 
Чернігівська області. 

Світове готельне господарство нараховує близько 350 тис. готелів, які 
представляють більше 15 млн. сучасних номерів, крім цього кількість їх зростає 
щорічно в середньому на 3 — 4% . Всього в Україні зареєстровано 4462 готелів. 

Аналіз кількості готелів по областях представлено в таблиці у порядку 
зменшення (табл. 2) показує, що найбільш розвинена готельна діяльність 
представлена у містах Київської, Одеської, Запорізької, Львівської, 
Херсонської, Миколаївської, Закарпатської, Дніпропетровської, Івано-
Франківської  областях. Це обумовлено тим, що вони є найпривабливішими у 
туристичному аспекті регіонами України.  

Таблиця 2 
Кількість українських готелів та місць розміщення по областях  

Області К-сть 
колек-
тивних 
засобів 
розмі-

щування 

Кіль- 
кість 

місць в 
готелі 

Постійне 
населення 

К-сть 
готелів 
на 1000 
жителів 
області 

К-сть 
мість на 

1000 
жителів 
області 

1 2 3 4 5 6 
Київська  164 16578 1 723 246 0,095 9,62 
м. Київ 194 27454 2 847 403 0,068 9,64 
Одеська  629 60199 2 384 466 0,263 25,24 
Запорізька  355 37652 1 764 141 0,201 21,34 
Львівська  340 36283 2 518 556 0,134 14,4 
Херсонська  319 32202 1 065 909 0,299 30,21 
Миколаївська  315 32442 1 163 048 0,27 27,89 
Закарпатська  287 17929 1 256 707 0,228 14,26 
Дніпропетровська  265 26148 3 271 305 0,081 7,99 
Івано-Франківська 243 12432 1 379 845 0,176 9 
Харківська  200 16 028 2 714 419 0,073 5,9 
Полтавська  143 9781 1 440 095 0,099 6,79 
Волинська  138 6177 1 040 102 0,13 5,93 
Черкаська  124 8282 1 247 296 0,099 6,63 
Хмельницька  100 5233 1 297 404 0,077 4,03 
Чернівецька  100 4986 906 663 0,11 5,49 
Вінницька  98 7276 1 602 511 0,061 4,54 
Житомирська 79 4357 1 256 068 0,062 3,46 
Кіровоградська 77 3816 973 472 0,079 3,91 
Чернігівська  74 4942 1 046 084 0,07 4,72 
Тернопільська  70 4074 1 066 391 0,065 3,82 
Рівненська  65 4220 1 160 117 0,056 3,63 
Сумська  62 4156 1 120 331 0,055 3,7 
Донецька  21 1682 4 281 585 0,0049 0,39 
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Слабо розвинені такі області як Чернігівська, Житомирська, Сумська, 
Рівненська. Середній розвиток у будівництві готелів мають Харківська, 
Полтавська, Волинська, Черкаська Хмельницька області. 

Найменше побудовано готелів (21) і найменше місць на 1000 жителів 
припадає на Донецьку область, незважаючи на можливість розвинути 
відпочинковий туризм на березі Азовського моря.  

Такі області,  що мають вихід до морів – Чорного й Азовського (Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, Запорізька) оптимальні для  туристично-курортної 
галузі, найбільш відвідувані переважно влітку, надають прибуток місцевій 
економіці в основному за рахунок туристично-фінансових потоків, завдяки 
своїми місцевими природно-кліматичними умовами та ресурсами загалом. 
Тому в даних областях розташовані готелі для відпочинку (курортні готелі).  
Курортно-рекреаційний потенціал мають також Івано-Франківська та 
Закарпатська області, які багаті на цілющі мінеральні води, гірські (80%) та 
рівнинні (20%) ландшафти, та багату історико-культурну спадщину. Значна 
кількість історико-культурних пам’яток, компактних поселень різних етнічних 
груп та місць, пов’язаних з життям та діяльністю видатних особистостей наявна 
у Львівській, Хмельницькій, Волинській областях.  

Частка готелів що надають послуги з оренди конференц-залів та бізнес-
послуг в загальній кількості готелів представлена нижче (табл.3). 

В таблиці 3 області розташовано відповідно до кількості готелів, що 
надають послуги з оренди конференц-залів за порядком зменшення. Слід 
зазначити що аналіз готелів з конференц-залами виявив, що 
найпривабливішими саме для бізнесу українськими областями вже безліч років 
підряд являються Київська, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, 
Закарпатська області, вони є центрами постійного (цілорічного) туризму, тому 
повинні мати багато колективних засобів розміщування та відносно не малу 
частку готелів, що спеціалізуються на обслуговуванні осіб, які перебувають у 
ділових поїздках і відрядженнях – готелів ділового призначення. Разом з тим в 
Донецькій області 80% готелів можуть надавати послуги для проведення 
конференцій, тому що з 21 існуючих готелів 17 мають конференц-зали. 

Висновки. Згідно аналізованих даних та враховуючи прогнозування що в 
Україні до 2021обсяг ділових поїздок збільшиться більш ніж у два рази, можна 
зробити висновки, що сьогодні існує загальна необхідність модернізації засобів 
розміщення для ділових відвідувачів на теренах всієї України. Разом з тим 
столична Київська область, як культурний, діловий, історичний центр України є 
одним з найпривабливіших регіонів для подальшого розвитку ділового 
туризму, розбудови сучасних готелів ділового призначення. 

Для бізнес-туриста готель, в якому він перебуватиме під час відрядження 
повинен надавати як комфортні умови для перебування, так і умови якісного 
виконання службових обов'язків поза офісом. Бізнесмен у діловому відрядженні 
має вирішувати завдання поставлені на час ділової поїздки, крім того 
вирішувати повсякденні поточні питання. Це означає, що в номері для такого 
туриста має бути облаштована робоча зона: просторий ергономічний робочий 
стіл з хорошим освітленням, наявність робочого крісла, та письмового 
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приладдя, комп’ютера із виходом в Інтернет, багатофункціонального телефону 
прямого зв’язку є обов’язковими атрибутами. Також необхідно передбачити 
можливість встановлення в номері факсу з індивідуальним номером. В номерах 
повинна бути максимальна ізоляція від зовнішнього середовища з метою 
забезпечення умов для зосередженої роботи. 

Таблиця 3 
Кількість українських готелів по областях та готелів що надають 

послуги з оренди конференц-залів  
Область К-сть готелів З них, готелі що 

надають послуги 
оренди 

конференц-залів 

% готелів, що 
надають 

конференц- зали 
до кількості 

готелів у області 
1 2 3 4 

м. Київ та Київська 
обл. 

358 101 28,21% 

Львівська  340 82 24,11% 
Івано-Франківська  243 72 29,60% 
Одеська  629 54 8,58% 
Херсонська  319 45 14,10% 
Закарпатська  287 42 14,63% 
Харківська  200 27 13,50% 
Дніпропетровська  265 25 9,43% 
Миколаївська  315 19 6,03% 
Запорізька  355 18 5,07% 
Полтавська  143 18 12,58% 
Донецька  21 17 80,95% 
Хмельницька  100 15 15% 
Волинська  138 13 9,42% 
Черкаська 124 12 9,67% 
Вінницька  98 10 10,20% 
Чернівецька  100 10 10% 
Рівненська  65 9 13,84% 
Тернопільська  70 9 12,85% 
Житомирська  79 8 10,12% 
Чернігівська  74 8 10,81% 
Кіровоградська  77 6 7,79% 
Сумська  62 3 4,83% 

 
Дані характеристики притаманні готелям ділового призначення – це готелі 

високого рівня комфорту, мають розвинений набір приміщень громадського 
призначення: зали для проведення конгресів, бізнес-центри, приміщення для 
нарад, конференцій, симпозіумів. Бізнес-центр оснащується засобами зв'язку, 
проекційною апаратурою, та різним устаткуванням для успішного проведення 
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переговорів, конгресів та ділових зустрічей. 
У діловому туризмі не буває дрібниць, логіка тут зрозуміла, чим менше 

відбувається несподіваних неприємностей, тим більше часу і уваги буде 
витрачено на справу, і тим вигідніше витратяться ресурси компаній учасників. 
Тому мають бути передбачені можливості отримання високоякісних напоїв, 
здорової їжі у будь-який час доби, чудових можливостей відновлення здоров’я 
та працездатності у басейнах, саунах, фітнес- та SPA-центрах, стадіонах та 
спортивних тренажерних залах, кегельбанах, боулінг-клубах тощо. 

У майбутньому, незважаючи на сьогоднішню складну політичну ситуацію, 
діловий туризм буде продовжувати відігравати важливу роль у розвитку 
національної економіки нашої країни, стимулювати її інтеграцію у світовий 
ринок, Україна продовжить свій ріст і як наслідок будуть розвиватися ділові, 
культурні та наукові зв'язки між іншими країнами. Все це в кінцевому підсумку 
сприятиме створенню позитивного образу України як країни зі сприятливим 
для туристичних поїздок кліматом.  

Проведений аналіз дозволяє стверджувати що в Україні, зокрема в 
Київській області, важлива сучасна програма поетапного розвитку та 
стимулювання ділового туризму, реалізація якого складе істотну частку 
прибутку в позасезонний період та забезпечить необхідну зайнятість населення. 
Найважливішим завданням якого є будівництво спеціалізованих готелів, з 
інфраструктурою та технічним оснащенням, що задовольняє потреби ділового 
туриста. 
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Анотація:У статті розглянуто можливість впровадження 

електрорадіатрної системи опалення підприємствами гостинності України 
для значної економії енергоносіїв, часу та прибутків. 
 Ключові слова: електрорадіаторне опалення, заклади готельного 
господарства, зменшення витрат, термін окупності. 

Abstract: The article considers the possibility of introducing electric radiators 
heating hospitality enterprises Ukraine for significant savings in energy, time and 
profits. 

Key words: Electro heating Institutions hotel management, reduce costs, 
payback period. 

Система опалення в готельному комплексі є дуже важливим елементом, 
адже вона є запорукою комфортного проживання гостя. Система опалення в 
готелях повинна створювати стабільний температурний режим під час 
опалювального сезону та комфортні гігієнічні умови відповідно до вимог. 
Упродовж  усього опалювального сезону система опалення повинна працювати 
безперебійно і при мінімальних витратах тепла забезпечувати нормальну 
температуру в усіх приміщеннях. 

Проте, варто також зауважити, що для готелю важливим показником є не 
тільки якість, але й ціна. На сьогодні газове опалення, встановлене в готелі є не 
зовсім вигідне економічно, тому варто розглянути запропонований проект у 
використанні іншими готелями, та з’ясувати чи варто готелю переобладнати 
опалювальну систему номерного фонду.  

За даними експертів, у розвинених країнах спостерігається значне 
споживання електроенергії для опалювальних цілей (з метою електроопалення). 
За статистикою, у Франції електроопаленням обладнано близько 40% усіх 
будівель, в Іспанії й Фінляндії – 30%, в Норвегії – відомому світовому 
виробнику й постачальнику газу – більше 80%, Рис 1. [1] 

В 2010 році альтернативна енергетика стала одним із напрямків світової 
економіки, що особливо стрімко розвиваються. Тільки за один рік в усьому 
світі в неї було інвестовано майже 250 мільярдів доларів. 

В Європі 60% нових установок прийшлися саме на долю відновлюваних 
джерел енергії. У США ця цифра становить 50%. [2] 

Щодо вітчизняної практики, якщо раніше влада приділяла недостатньо 
уваги цьому питанню, то зараз (треба віддати їй належне) проявляється жива 
цікавість, обговорюється питання доцільності установки систем 
електроопалення на бюджетних об’єктах (школах, дитячих садках, лікарнях) та 
приймаються позитивні рішення. Державна підтримка – це дуже важливо. 
Багато країн вже це зрозуміли й активно використовують її, вводячи пільги й 
субсидії для населення та підприємств. Наприклад, в окремих регіонах 
надаються кредити фізичним особам на заходи, пов’язані з енергозбереженням: 
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утеплення приміщень, установку енергозберігаючого електроопалення, тощо. 
 

 
Рис 1. Графік використання електроопалення в різних країнах світу 

   
Електричні радіатори уже давно використовуються в багатьох будинках та 

офісах. На ринку існує величезний вибір систем електроопалення різної 
потужності як закордонного, так і вітчизняного виробництва. Вони вже зайняли 
свою нішу на ринку країни. 

Варто зазначити, що електричне опалення: 
 набагато дешевше від газового при покупці і в монтажу; 
 безпечне в експлуатації, не створює аварійних ситуацій; 
 набагато екологічніше; 
 більш універсальне (можна встановити де завгодно, де є джерело 

електроенергії, не залежить від теплотрас); 
 значно вигідне доповнення до ЦО в будь-яких приміщеннях. 
За допомогою електрорадіаторів у Львові опалюється бізнес-центр 

«Legendaclass». Надамо розширену характеристику даного опалення, Табл.1. 
Дана система опалення з використанням електрорадіаторів є альтернатива 

газу та твердому паливу. Це нова технологія обігріву, в якій використовуються 
передові високотехнологічні енергозберігаючі технології.Крім того 
використання електроопалення надає можливості економічного та 
раціонального використання електроенергії, адже у  кожне опалювальне 
приміщення встановлюється термостат, що дозволяє регулювати температуру в 
широкому діапазоні (5-30 ° С). Слід зауважити, що зниження температури на 1 
° С зменшує витрати електроенергії на 4-5%. Гнучко змінюючи температурні 
режими в кожному окремому приміщенні економія може досягати 30-50%. 

Тому при використанні такої опалювальної системи в готельних номерах, 
дозволить керувати температурними режимами цим самим економно 
використовувати ресурси.  
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Таблиця 1. 
Характеристика електрорадіаторної системи опалення у бізнес центрі 

«Legendaclass» 
№ 
п/п 

Характеристика переваги даної системи опалення 

1. Економія електроенергії становить від 50 % до 75 % в порівняні з 
іншими системами електроопалення завдяки новій енергозберігаючій 
технології обігріву аналогів якій в Україні не має. 

2. Працює від 220 В,  50 Гц., рівень захисту ІР – 21. 
3. Виготовляються із високоякісного алюмінію, який в три рази швидше 

передає тепло та має велику площу тепловіддачі. 
4. Додатково комплектується електронним або електронним 

програмованим терморегулятором, завдяки якому регулюється 
температура повітря в кожній кімнаті. 

5. Електрорадіатор дає приємне екологічно чисте тепло, не спалює кисень 
в приміщенні,не сушить повітря, не має шкідливого випромінювання, 
про що свідчить висновок МОЗ України, Державної санітарно-
епідеміологічної служби № 05.03.02-07/77878 від 26. 07. 2011 р. 

6. Привабливий дизайн, який гармонічно вписується в інтер’єр 
приміщення. 

7. Це опалення без газу,  без твердого палива, без котла, труб та інших 
комплектуючих (не потрібний підвід газової магістралі, не потрібно 
зайвих витрат на складний монтаж) 

8. Працюють без води та антифризу – немає прориву труб, радіаторів, 
витікання води та замерзання системи. 

9. Не потрібна котельня та працівники, додаткові витрати на 
обслуговування та ремонт. Непотрібно відводити земельну ділянку під 
котельню та склад під тверде паливо. Не потрібно виплачувати 
заробітну плату для кочегарів. Без додаткових витрат на 
транспортування  палива. 

10. Швидкий та зручний монтаж  електрорадіаторів  
11. Термін експлуатації не менше 30 років. 
12. Це найкраще, екологічно чисте, економне опалення,  яке відповідає всім 

міжнародним стандартам та нормам безпеки. 
13. Відповідає  вимогам ТУ.У 29.7-2638510419-001:2011, сертифікат UA 

1.044.0111625.11 
14. Сертифікат відповідності № UA.TR.037-00318-13., декларація 

UA.TR.037D.00318.13 
 
Також електроопалення широко використовується українськими міні-

готелями: 
1. Високий Замок, м. Львів; 
2. Перлина, м. Київ; 
3. Віан, м. Трускавець; 
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4. Преміум, м. Луцьк, та ін. 
Електрорадіаторами для опалення номерів використовують такі провідні 

готелі світу: 
1. Dorsett Shepherds Bush, Англія, м. Лондон; 
2. Hilton Birmingham Metropole Hotel, Англія, м. Бікенхіл; 
3. Le Victor Hugo, Франція, м. Монруж; 
4. La Villa Carnot, Франція, м. Канни; 
5. Oslo Hostel Central, Норвегія, м. Осло; 
6. Comfort Hotel RunWay, Норвегія, м. Гардермуен, та ін. [3] 
Загалом чимало закордонних готельних комплексів використовують 

електроопалення. Деякі компанії по виготовленню теплового та радіаторного 
обладнання розробляють індивідуальні системи опалювання для різних готелів.   
Найбільш широке застосування стаціонарне електроопалювання отримало для 
заміських готельних комплексів і котеджів. Якщо централізовані системи 
опалення видалені, то електроопалення з успіхом може бути використане в 
школах, дитячих садах, лікарнях, поліклініках і будинках відпочинку, а так 
само держустановах, де тарифи на електроенергію можуть бути визначені на 
більш низькому рівні, ніж для приватного або промислового сектора. У цьому 
випадку зникають проблеми ремонту теплотрас і літньої профілактики, 
аварійних промерзань і заготівлі палива. Поліпшується місцева екологія. [4] 

З урахуванням усіх капітальних і експлуатаційних витрат колись 
електроопалення поступалося тільки газу, проте з переходом на нові будівельні 
норми по теплоізоляції будинків і споруд (які використовуються останні роки) 
витрати на електроопалення скоротилися більше ніж в два рази, і область 
економічно виправданого застосування цього класу опалення розширилась і 
значно вдосконалилось. Саме тому ми пропонуємо даний інноваційний проект 
готелю «Holiday Inn» в м. Київ, оскільки побудований він в 2012 році усі норми 
теплоізоляції сучасні та добре зберігають тепло. 

Аналізуючи роботу готелю «Holiday Inn Kiev» було з’ясовано, що готелю 
на сьогоднішній день працює стабільно, проте не з максимальною 
ефективністю, і головною ідеєю підвищення рівня ефективності є звичайно 
зниження витрат. 

Електрорадіаторна система опалення являє собою радикально новий підхід 
в опаленні номерів. Основна її суть полягає в тому, що в кожному номері 
стаціонарно встановлюються електрорадіатори, які працюють від напруги 
220В. Радіатори під’єднані до одного центрального пульту керування, за 
допомого якого працівник може встановлювати температурні режими в 
номерах, наприклад в номері де мешкає гість температуру повітря можна 
встановити 21%, а в номері де не мешкає ніхто встановити економ режим. 

Після вивчення плану приміщень номерного фонду, було запропоновано 
наступну сервісно-виробничу модель: 

1. В номерах вищої категорії, площею 52 м2 встановити 3одиниці 
електрорадіаторів різної потужності. (2 по 10 секцій та 1 – 5 секцій). 

2. В номерах 34 м2 категорії стандарт встановити 3 одиниці 
електрорадіаторів (2 по 7 секцій та 1 – 5 секцій). 
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3. В номерах 23 м2 квадратних встановити 2 одиниці електрорадіаторів (1 – 
10 секцій та 1 – 5 секцій). 

4. Щоб дати оцінку економічної ефективності даного проекту варто 
розрахувати витрати на опалення номерного фонду, задля цього компанія 
«Страна Комфорта» зробила розрахунки одного номеру 52 м2, одного номеру 
34 м2 та одного номеру 23 м2.  

Зведемо наведені в розрахунки, Таблиця 2. 
Таблиця 2. 

Зведення розрахунків витрат на електроопалення електрорадіаторами 
Вид 
номеру 

Витрати 
електроенергії на 1 
номер (грн ) 

Кількість 
намерів 

Вартість опалення (грн )  

52 м2 5385,00 62 333 870,00 
34 м2 4431,00 104 460 824,00 
23 м2 3762,00 42 158 004,00 
Разом  952 698,00 

 
Згідно проведених розрахунків видно, що витрати на опалення 

електрорадіаторами становитиме близько 1 млн. грн., Що є дуже 
перспективним показником ефективності запропонованого нами проекту. 

Наведемо графік зміни витрат готелю «Holiday Inn Kiev», Рис 2. 
 

 
Рис.2. 

Запропонований інвестиційний проект впровадження інноваційних 
технологій – «Електрорадіаторна система опалення номерного фонду» – є 
економічно ефективним, організаційно зручним, легко обслуговуваним та 
екологічно чистим. 
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Анотація: у статті досліджено універсальний дизайн, як один зі світових 

інноваційних тенденцій у сучасному сервісному обслуговуванні,  здатний 
вирішити проблему доступності сервісу для клієнтів з обмеженими 
можливостями.  
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investigational in the article as one of world innovative tendencies in modern service 
able to decide the problem of availability of service for clients with limit by 
possibilities.  

Keywords: universal design, service maintenance, hotels tourism without 
barriers, people with disability, availability. 

Рівність доступу є найважливішою умовою для розвитку інтегрованого 
суспільства. Концепція будівель, навколишнього середовища, продукції, систем 
комунікації та електронного обладнання має особливо важливе значення для 
полегшення участі і сприяє незалежності людей з інвалідністю у всіх аспектах 
життя. 

На шляху інтеграції до європейського та світового співтовариства Україна 
ратифікувала низку міжнародних правових актів, які здійснили певний вплив на 
формування національної державної політики і практики щодо забезпечення 
рівних можливостей для всіх громадян, впровадження принципів доступності в 
різні сфери життєдіяльності осіб з інвалідністю [1]. 

Одним із напрямів європейської інтеграції, який заслуговує уваги є 
«туризм без бар’єрів», туризм для всіх, в тому числі для людей з обмеженими 
можливостями. Українські міста мають шанс стати  схожими на європейські не 
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тільки за рівнем забудови або кількістю готелів, а й за зручностями та рівнем 
комфорту для усіх споживачів, незалежно від їх фізичного або ментального 
стану, включаючи людей похилого віку та інвалідів [2]. 

Інтенсифікація розвитку даного сектора призводить до збільшення 
конкуренції. Відповідно для стабілізації своїх позицій на тлі зростаючої 
конкуренції готельним підприємствам необхідно максимально враховувати 
інноваційні тенденції при виборі конкурентних переваг. Однією з таких переваг 
може бути досягнення 100 % «індексу задоволеності клієнта» або 
безвідмовності сервісного обслуговування для широкого сегмента споживачів. 
Дані численних досліджень підтверджують, що один незадоволений клієнт 
призводить до втрати 300 потенційних клієнтів [3].  

Сучасні тенденції світової соціалізації висувають нові вимоги до 
сервісного обслуговування. Більшість високорозвинених країн світу створюють 
сприятливі умови для життєдіяльності людей з інвалідністю, що призводить до 
активізації їх громадської і трудової діяльності, підвищенню достатку і потреб 
у різного роду сервісному обслуговуванні (у тому числі готельний, ресторанний 
сервіс, туристичні послуги). Враховуючи значне збільшення частки людей з 
інвалідністю в загальній структурі світового населення, вони є вагомим 
сегментом потенційних клієнтів, не охоплених різного роду сервісом через 
низький рівень доступності сервісного середовища. 

Однією зі світових інноваційних тенденцій у сучасному сервісному 
обслуговуванні, здатною вирішити проблему доступності сервісу для клієнтів з 
обмеженими можливостями, є впровадження «Концепції універсального 
дизайну». Універсальний дизайн або «дизайн для всіх» – концепція, що 
передбачає проектування продукції та середовища таким чином, щоб ними 
могли користуватися найбільш широке коло людей. Наприклад:  

• За рахунок підігріву тротуарів біля входів до готелю відвідувачі та 
співробітники не ковзають на льоді та снігу. 

• Контрастна полоса на тротуарі веде до головного входу. 
• Дворівнева стійка рецепції, зручна як для сидячого співробітника, так і 

для відвідувача, який може сидіти або стояти. 
• Стільці для очікування у коридорах спроектовані по-різному, відтак 

кожен відвідувач може знайти собі місце відповідно до його можливостей та 
уподобань. 

• У вестибюлі є стіл із комп’ютером для відвідувачів, висота столу може 
регулюватися. 

• Ергономічні меблі, робочі місця, висота яких регулюється, верхні полиці 
та навісні шухляди для документів, які підходять для людей різного зросту та з 
різними функціональними можливостями. 

• Стільці в кабінетах та конференц-залах можна піднімати та опускати, 
повертати вперед, назад і нахиляти. Підлокітники також піднімаються та 
опускаються, що робить стільці зручними для різних людей, сидіти в них 
можна у різних позиціях. 

• Рухомі лампи для робочого освітлення. 
• Різні поверхи та різноманітні приміщення у будівлі позначені (стін чи 
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меблів) та графічними елементами. 
Універсальний дизайн набуває все більшої актуальності у світі, особливо в 

умовах зростаючого числа літніх людей у багатьох країнах. В основі філософії 
універсального дизайну лежить ідея створення такого середовища, продуктів і 
послуг, які були б корисні всім, а не тільки людям з інвалідністю. У найбільш 
простому розумінні, універсальний дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі 
уваги якого знаходиться людина і який враховує потреби кожного і кожної.  

Люди, які не можуть повноцінно функціонувати та жити через фізичні та 
психічні вади, потребують особливої уваги. Їх потреби вимагають від готелю 
деяких затрат, не передбачених звичайними планами та архітектурно-
планувальними рішеннями керівництва готелю. В цей самий час, такі люди, 
попри певні труднощі, які вони спричиняють готельним підприємствам, 
залишаються постійними споживачами готелів, сприяють розширенню 
клієнтської бази. А кожен готель повинен бути зацікавлений у тому, щоб 
максимально розширити категорії потенційних споживачів. Надання послуг 
людям з обмеженими можливостями в Україні повинне бути вирішено на двох 
рівнях: на рівні матеріально-технічної бази та архітектурно-планованих рішень; 
та на рівні психологічної підготовки персоналу підприємств готельної індустрії.  

Практичним прикладом застосування концепції універсального дизайну є 
проект Prilagodjeni hoteli («Адаптовані готелі»), заснований Zdeslav Krznaric в 
Хорватії. Ідея полягає в тому, щоб створити нову концепцію туристичної 
пропозиції, архітектурні проекти та сервісні рішення, призначені для 
задоволення потреб літніх людей, а також самих маленьких і непрацездатних 
членів суспільства. «Адаптовані готелі» за задумом автора будуть складатися з 
декількох готелів, побудованих з урахуванням вимог доступності [4]. У Загребі 
скоро відкриється перший у світі готель «Мир тиші» для споживачів з 
порушеннями слуху. В Іспанії ведеться робота по адаптації всіх ресурсів до 
потреб інвалідів шляхом усунення бар'єрів. Наступним прикладом є готелі 
мережі Scandic, де впроваджено єдину програму підвищення доступності у всіх 
готелях, яка постійно удосконалюється. У співпраці з організаціями, 
створеними для підтримки людей з обмеженими можливостями, а також з 
гостями та співробітниками готелів було складено список із 110 пунктів, який 
назвали стандартом доступності Scandic [5]. 

Федеральна асоціація Клубів інвалідів та їх друзів (Bundesverband der 
Clubs Behinderter und ihrer Freunde eV) пропонує маршрути екскурсій для 
інвалідів в містах Німеччини, а також адреси більш ніж 240 туристичних бюро, 
які орієнтуються і на потреби туристів з фізичними недугами. В основу таких 
проектів покладено універсальний дизайн.  

Україна вже здійснила певні зусилля з реалізації Конвенції ООН про права 
інвалідів, в тому числі у сфері Доступності оточуючого середовища та 
Універсального Дизайну. Так, було прийнято ряд нормативних документів, які 
забезпечують людям з інвалідністю та маломобільним групам населення 
реалізацію їх прав.  

Нажаль, для людей з інвалідністю більшість готелів є недоступними і 
принципи універсального дизайну не враховуються, відокремлюючи людей з 
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особливими потребами. Останнім часом дослідження показали, що доступність 
повинна означати щось більше, ніж просто доступ до приміщення. Під 
доступністю розуміють такі види доступності, як: інформаційна доступність, 
доступ до якісних послуг тощо.  

Саме тому особливо важливим є те, що універсальне проектування є 
концепцією, яка виходить за рамки питання доступності та пристосованості 
будівель, охоплюючи також соціальні, економічні, культурні питання, і 
максимально сприятиме об’єднанню людей, а не поділу їх на окремі групи за 
різним ступенем можливостей. Використання універсального дизайну 
дозволить готельним підприємствам та багатьом іншим сервісним організаціям 
застосовувати в процесі обслуговування основні принципи та ідеї рівності і 
зручності для всіх клієнтів. 

Отже, важливу роль в забезпеченні доступності сервісного середовища 
відіграє держава, як гарант забезпечення соціальних потреб своїх громадян. Не 
є виключенням і Україна, яка має ряд законодавчих та нормативних актів, що 
регулюють соціальну сферу в державі, а також певну соціальну інфраструктуру, 
яка забезпечує та сприяє подальшому розвитку соціальних процесів. Зокрема, в 
Україні ратифіковано ряд міжнародних правових актів в сфері захисту прав 
осіб з інвалідністю, що є обов’язковими до виконання. Основні положення цих 
актів були трансформовані в національне законодавство. 
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Туризм має древню історію, але почав розвиватися швидкими темпами 
лише на початку XX ст. Необхідність у докладнішому вивченні туристичної 
діяльності виникла після сталого збільшення туристичних потоків та доходів 
від туризму, зростання економічного значення туристичної індустрії.  

Визначальна роль туристичної діяльності полягає у відчутному її вкладі у 
розвиток економіки країни при невеликих капітальних вкладеннях. Тому 
туризм розглядається як галузь економіки, яка не лише охоплює прямо чи 
опосередковано більшість супутніх галузей господарства, в тому числі 
транспорт, будівництво, торгівлю, громадське харчування, сільське 
господарство, житлово-комунальне господарство, культуру, мистецтво, спорт 
тощо, але й стимулює їх розвиток.[1] 

Для того, щоб вирізнитися серед конкурентів та залучити більшу кількість 
відвідувачів кожне підприємство залучає все більш новіші та цікавіші інновації 
– тобто, розробляє чи відкриває нові направлення у виробництві та 
використанні певного продукта чи внесення змін у вже існуючий продукт, 
залучаючи при цьому нові технології та комунікації. 

Прикладом інноваційної пропозиції може стати такий вид туризма, як 
фототуризм. Існує багато цікавих визначень даного виду туризма, а саме: 

1. «Фототуризм - спеціалізований вид туризму, розрахований, в першу 
чергу, на створення сприятливих умов для проведення фотозйомки». (Т. 
Краснова, журнал «Живий журал») .[2]; 

2. «Фототуризм - по суті, це такий сучасний вид відпочинку, який 
виходить з поєднання двох видів діяльності: туризму та фотографії. Однак 
фототур - це не просто поїздка з фотоапаратом на відпочинок. Це, в першу 
чергу, інтенсивний курс фотографії, який проходить під керівництвом 
талановитого фотографа». (І.Попова – нідерландський фотограф, організатор 
фототурів, інтернет-видання «Yougoto») .[3]; 

3. «Фотографія & Туризм» - синергія двох пристрастей які зливаючись 
воєдино, породжують унікальний симбіоз тревел фотографії. Це пристрасть, 
яка в пошуках унікальних кадрів, як героїв відомої пісні, веде нас в 
найвіддаленіші куточки Землі «не дивлячись на сніг і дощ».(А. Штинов – 
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російський фотограф, організатор фототурів) [4]. 
Отже, фототуризм - це поки що молодий, але вельми перспективний 

напрям у сучасному туризмі. Це відмінний спосіб відкрити для себе щось нове 
в компанії однодумців, підвищити свій рівень володіння фотографією і, 
звичайно ж, поповнити свій альбом чудовими знімками. Всі ці можливості 
створюють поживний ґрунт для майбутнього успіху подібних проектів. 

На тереторії України даний вид туризма не набув ще широкого визнання. 
Відомо, що такі фототури на тереторії України проводяться лише на Закарпатті 
та у Львові, тому рекомендується і для столиці розробити подібний тур.  

Отже, пропонується розробити фототур по визначним, а головне 
живописним містам Києва та Київської області на два тижні для підприємства 
готельного господарства.  

Відомо, що Київ не тільки найзеленіше місто України, але й світу, зелену 
зону якого утворюють численні парки, гідропарки, сквери та бульвари. Також 
воно відоме своїми пам'ятками архітектури, які збереглися і до нашого часу.  

Для  даного фототура пропонуються такі види зйомок – ранкова, пейзажна, 
архітектурна, вечірня та нічна, а також фотозйомка тварин. Також будуть 
проводитися майстер-класи. 

Група фототура складатиметься з 6 – 10 осіб, з них двоє - один досвідчених 
фотографа-екскурсовод, а другий водій мікроавтобуса. Фотограф-екскурсовод 
повинен добре розбиратися як у техніці для фотографування, так і в природних 
об'яктах, чи пам'ятках архітектури, які відвідує його група. Невелика 
чисельність групи обумовлена тим, що фотограф повинен виділити для 
кожного туриста час, щоб докладніше пояснити чи роз'яснити ті чи інші 
аспекти зйомки. 

Для фототура кожен турист повинен мати такий набір інвентаря: 
- Фотоапарат з одним або декількома об'єктивами.  
- Карти пам'яті або фотоплівки в необхідному запасі; 
- Якщо є можливість, візьміть захисні фільтри для об'єктива. 
- Засоби для очищення оптичних приладів та засоби для чищення матриці 

дзеркальних фотоапаратів. 
- Зручна сумка або рюкзак для перенесення апаратури. 
Якщо у туриста буде відсутній певний інвентар, то він зможе його 

арендувати на час зйомки у фотографа-екскурсовода. 
Сам фототур розписаний нижче:  
1 день: Ознайомлення гостя з готелем та фототуром. Обговорення 

фототура, вирішення питань, пов'язаних з інвентарем та обладнанням.  
2 день: Відвідування центра міста та його визначних парків. Проводяться 

такі види фотозйомки: архітектурна, портретна, пейзажна, вечірня. 
3 день: Фотозйомка архітектури соборів та церков - Софіївський собор, 

Золотоверхий собор, Андріївська церква, Києво-Печерська Лавра  , а також 
Андріївського Узвоза. 

4 день: Ранкова зйомка на Оболонській набережній та вечірня зйомка на 
пароході. Майстер-класс «Панорамна зйомка від А до Я «(технічні особливості 
зйомки і обробки панорамних зображень); 
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 5 день: Зйомка в Перогово «Музеї народної архітектури та побуту під 
відкритим небом» - розрахована на цілий день. 

6 день: Зйомки тварин в Київському зоопарку та на кінній базі «Кураж»  
7 день: Зйомка на Трухановому острові – пейзажна, вечірня та нічна 

зйомка. Заплановано влаштувати невеликий пікнік у вигляді шашликів - 
м'ясних та овочевих.  

8 день: Проведення майстер-класса, відвідування парка «Перемоги» та 
парка «Київ у мініатюрі», в якому представлені 48 макетів сучасного міста 
Києва у масштабі 1:33: 

9 день: Відвідування парку «Феофанії» – парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значення та Голосіївського парку. 

10 день: Зйомка транспортної прогулянки: музей Авіації, проїзд на 
трамваї, а також прогулянка по парку «Пуща Водиця» 

11 день: Проведення майстер-класів та відвідування етнографічного музея 
«Хутів Савки»: 

12 день: Відвідування «Пейзажної алеї» та відвідування Національного 
ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України, який  входить до природно-
заповідного фонду України та «Співочого поля» - це майдан у Печерському 
ландшафтному парку у Києві.  

13 день: Відвідування розважального парку та центра культури й історії 
Київської Русі , а також зйомка вечірнього та нічного Києва: 

14 день: Вручення дипломів про проходження данного тура та невеликих 
сувенірів. Виселення з готеля: 

Даний тур можливо редагувати та підлаштовувати під певну групу 
населення, яка буде приймати участь в даному заході. Вкінці кожногодня 
будуть проводитись обговорення відзнятого матеріала. У вартість даного 
фототура на одну особу будуть входити: 

• Вартість номера готеля та сніданок (якщо гість проживатиме в готелі); 
• Послуги фотографа – екскурсовода; 
• Проведення майстер-класів; 
• Вартість білетів до музеїв та парків; 
• Послуги водія мікроавтобуса; 
• Організація пікніка – шашлика. 
Висновок: Фототур – це корисна для особистісного та професійного 

зростання подорож, організована фотографами для фотографів. Організатори 
цих турів намагаються з самого початку зрозуміти, навіщо людина вирушає в 
фототур, і під час самого заходу роблять все, щоб учасник отримав бажане: 
знання, поради та правильний напрямок для подальшого розвитку. Ну, а про 
емоції і враження від побаченого під час фототуру вже й годі говорити, 
яскравих моментів і мальовничих пейзажів вистачить з надлишком! 

Сьогодні фототур став однією з найпопулярніших і динамічно розвинутих 
форм туризма, в яких однодумці можуть вільно обмінюватися досвідом, 
ділитися ідеями і розповідати світові про найкрасивіші куточки світа за 
допомогою своїх знімків. 
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В місті Києві є достатньо багато цікавих та живописних місць, які було б 
не тільки цікаво відвідати, але й закарбувати на знімках. Тому що фотографія – 
це «пам'ятнний відбиток події», який, таким чином, назавжди залишиться у 
пам'яті. 
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Анотація: Досліджено існуючі системи безпеки в готелях України, 

виявлені найбільші проблеми при створенні та функціонуванні таких систем. 
Досліджено особливості застосування систем контролю і управління 
доступом (СКУД) в готелях. 

 Ключові слова: система безпеки, готель, системи контролю та 
управління доступом, електронні замки, електронні ключі. 
Abstract: The existing security system in hotels Ukraine found major problems in the 
creation and maintenance of such systems. The features of application access control 
(ACS) in hotels. 

Key words: security system hotel system access control , electronic locks, 
electronic keys . 

Індустрія гостинності в Україні – складна, комплексна сфера професійної 
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діяльності людей, зусилля яких спрямовані на задоволення різноманітних 
потреб клієнтів, але це пов’язано з різними проблемами, які приходиться при 
цьому вирішувати адміністрації готелю. Одна з основних проблем, яка 
актуальна сьогодні для підприємств готельного господарства України – це 
забезпечення безпеки громадян та збереження їх матеріальних та особистих 
цінностей. Під час відпочинку люди найменше всього думають про свою 
безпеку, що іноді призводить до небажаних наслідків, пов’язаних з ризиком для 
життя. Тому завдання адміністрації готелів полягає в попередженні всіх 
можливих ризиків для життя і здоров’я постояльців. Адміністрація готелю бере 
на себе зобов’язання, не тільки забезпечити затишок проживання та гарантії 
гарного відпочинку, але і безпеку людей, які проживають у готелях, їхнього 
життя, здоров’я, майна тощо. Саме тому, необхідно розробляти комплекс 
засобів безпеки готелів, і зокрема готелів України. 

Престиж і позитивна репутація сучасного готелю залежать не тільки від 
успішної політики керівництва і першокласної роботи персоналу. Готель 
повинен беззастережно відповідати очікуванням своїх клієнтів. А це і високий 
рівень комфорту, і незмінна якість обслуговування і, звичайно, безпека готелю.   
Готелі відносяться до класів об’єктів, де забезпечення безпеки відіграє ключову 
роль. Це, як правило, багатоповерхові будівлі з великою кількістю кімнат і 
довгих коридорів, жваві і вдень і вночі фойє і приймальня готелю, розважальні 
установи на цокольному поверсі. Але готелі, якщо подивитися з боку безпеки, 
мають принципові відмінності від інших господарських об’єктів. З одного боку 
керівництво готелю вкрай зацікавлене у створенні іміджу «відкритого будинку» 
із забезпеченням режиму найбільшого сприяння для максимального числа 
гостей, і тому будь-які пристрої безпеки не повинні привертати увагу 
відвідувачів, але, в той же час, забезпечувати почуття особистої безпеки і 
комфортності. [1]. 

Тому при розробці системи безпеки готелів важливо поєднати функції 
розмежування прав доступу для кожного з присутніх з можливістю вільного 
переміщення великої кількості відвідувачів. Природно, що одного лише 
професіоналізму служби безпеки готелю недостатньо для того, щоб тримати 
ситуацію в готелі під контролем, окремими заходами і діями обійтися не 
вдасться, необхідний комплексний системний підхід, заснований на аналізі 
функціонування об’єкта, виявлення найбільш вразливих зон і особливо 
небезпечних загроз, складання всіх можливих сценаріїв кримінальних дій і 
виробленні адекватних заходів протидії. Комплексний підхід передбачає 
оптимальне поєднання організаційних, технічних і фізичних заходів 
попередження і своєчасного реагування на будь-яку небезпечну ситуацію в 
готелі та охоплює все різноманіття форм і методів забезпечення безпеки 
персоналу, клієнтів і діяльності готелю.  

Сьогодні розвиток готельної індустрії теж йде в ногу з часом, в тому числі 
і в плані впровадження професійних систем безпеки готелів. Колись вони були 
в новинку, зараз вони сприймаються просто як необхідність. Значний досвід у 
цій галузі накопичено світовими ланцюжками готелів (HILTON, HOLLIDAY 
INN, RADISSON SAS та ін.), але тепер цим нікого вже не здивуєш і в Україні. 
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Більшість технічних рішень, які ще 15-20 років були нововведенням в Україні, 
вже широко впроваджуються, зокрема у сфері безпеки готелю. Але при 
впровадженні систем безпеки в готелях України виникає багато проблем, які 
пов’язані із різними факторами (політична та економічна нестабільність в 
країні, недосконала законодавча база, недостатнє технічне оснащення готелів та 
кваліфікація персоналу та ін.), що негативно впливає на роботу готелю та його 
безпеку. 

Як правило, комплексна система безпеки повинна включати в себе 
комплекс організаційних, технічних, апаратних, програмних і фізичних заходів 
попередження і своєчасного реагування на будь-яку небезпечну ситуацію в 
готелі. Це передбачає встановлення у кожному українському готелі системи 
контролю та управління доступом (СКУД); розробку комплексу заходів з 
протипожежного захисту; встановлення охоронної сигналізації та відео 
спостереження; обладнання номерів готельними міні  сейфами, побудова 
системи оперативного зв’язку, системи технічного укріплення, системи захисту 
інформації, системи гарантованого електроживлення та інші заходи [2]. 

Переваги інтегрованого комплексу безпеки очевидні: вони забезпечують 
взаємозв’язок всіх підсистем безпеки, полегшують і прискорюють процес 
прийняття рішень в екстремальних ситуаціях, підвищують рівень готельного 
обслуговування. І як наслідок, гості почувають себе і більш комфортно, і 
більшою мірою спокійно. В сучасних умовах роботи готелю впровадження 
таких систем є одним з основних чинників підвищення 
конкурентоспроможності готельного бізнесу. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій  комплексної системи захисту займалися : Гадецька З.М., 2014 
«Young Scientist» • № 2 (05) • february, 2014 9 ТЕХНІЧНІ НАУКИ безпеки 
готелів в України досліджували у своїх ро- ботах Х.Й. Роглєв [1], І.В. Іванов 
[2], Д.В. Панюков [2], М.М. Паршуто [3], К.П. Гавриш, С.А. Попов, К.С. 
Федосова та інші науковці. 

Дослідження діяльності готелів України показало, що найбільше проблем, 
при розробці та впровадженні комплексних систем безпеки в готелях, виникає 
саме в процесі роботи з клієнтами та персоналом. Тому пріоритетним 
напрямком діяльності готелю, при розробці його системи безпеки і вирішенні 
цих проблем, є впровадження систем контролю і управління доступом (СКУД), 
які значно підвищать рівень сервісу гостей та покращать роботу 
обслуговуючого персоналу. СКУД дозволять автоматизувати управління 
доступом в готельних номерах, запобігти несанкціонованому проникненню в 
готельні номери, нададуть можливість гостю безперешкодно та просто 
потрапляти в його номер. Дослідження також показало, що не всі готелі на 
Україні, можуть собі дозволити впроваджувати такі системи (за недостатністю 
фінансування), хоча за кордоном СКУД на сьогоднішній день є стандартом 
якості роботи будь - якого готелю. 

Сучасних умовах робота будь-якого готелю неможлива без створення 
надійної системи безпеки. Заходи безпеки, які розробляються і впроваджуються 
у готелі, повинні бути націлені на виконання наступних завдань: забезпечити 
охорону і безпеку постояльців і їхнього особистого майна під час перебування в 
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готелі, захистити майно готелю від ворожих дій (таких як крадіжки, вандалізм 
та ін.), забезпечити захист готелю від терористичних актів, забезпечити 
постояльцям спокій і конфіденційність під час їх перебування в готелі, 
забезпечити можливість негайного й ефективного реагування у разі якої-небудь 
події та багато інших. У цьому випадку допомогти можуть правильно підібрані 
і встановлені технічні засоби, а саме – системи контролю та управління 
доступом (СКУД), які працюють в режимі реального часу і оперативно 
інформують службу безпеки готелю про спроби несанкціонованого 
проникнення в номер. Як правило, СКУД дозволяє виконувати наступні дії [4]: 
допуск постояльців в готельний номер за ідентифікатором (електронним 
ключем в вигляді картки) протягом оплаченого інтервалу часу перебування в 
готелі; автоматичну виписку постояльця з готелю; підрахунок кількості людей, 
що знаходяться в готельному номері; автоматичну постановку готельного 
номера під охорону при виході всіх постояльців з номеру; повне автоматичне 
знеструмлення номера, при виході всіх постояльців з номера; контроль 
використання міні-бару готельного номера обслуговуючим персоналом готелю 
при відсутності постояльця; контроль температури повітря в номері та багато 
інших послуг. Зазначені функції СКУД дають можливість надати українським 
готелям якісно інший рівень сервісу відвідувачам готелю, гостю не потрібно 
здавати ідентифікатор (електронний ключ) портьє, він може його весь час 
носити з собою, додатково отримуючи доступ до системи клубних розрахунків; 
наявність повної інформації про відвідування номера гостями і обслуговуючим 
персоналом, дозволяє вирішити конфліктні ситуації при зникненні речей з 
номеру. 

Сучасні системи контролю і управління доступом забезпечують не лише 
контроль, а й управління доступом в приміщення готелю. Повноцінно 
забезпечити контроль і управління доступом в зони і приміщення, які 
знаходяться під охороною, можливо тільки за допомогою електронних засобів і 
програмного забезпечення. Сучасні СКУД складаються з комплексу програмно-
апаратних засобів, основою яких є застосування системи електронних замків.    
Електронні замки на сьогоднішній день об’єднують в собі високу надійність 
дверного замку та сучасну електроніку. Електронними замками в українських 
готелях можуть бути обладнані як гостьові кімнати, так і ліфти (гостьові і 
службові), а також службові та складські приміщення. Це дозволяє 
локалізувати переміщення гостей та персоналу по території готелю (розділити 
готель на гостьову та службові зони), а також виключити проникнення і 
пересування сторонніх осіб самостійно (без супроводу гостей або працівників 
готелю), що істотно підвищує рівень безпеки готелів.  

Сучасні електронні замки набагато зручніше і ефективніше, ніж механічні. 
У Європі установка таких замків є стандартом якості. Українські готелі помітно 
відстають, але прогрес не стоїть на місці і з кожним роком в Україні готелів, 
обладнаних електронними замками, стає все більше. Витрати, пов’язані з 
установкою електронних замків дуже швидко окупаються. В даний час 
промисловість випускає сотні різновидів електронних замків. Серед фірм 
виробників електронних замків на українському ринку найбільшу увагу 
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заслуговують замкові системи виробництва іспанських фірм Salto, Tesa, Inhova, 
Onity, Omnitec, італійської фірми Cisa, Saflok (США), VingCard (Норвегія), 
Nexus (Япония), Ilco (Канада), Adel, Levellock, Digilock, Smartlock (Китай), Assa 
Abloy (Фінляндія) та інших виробників. Ключем до електронного замка можуть 
служити магнітні карти, viegand карти, proximiti карти, smart карти, штрих-
коди, відбитки пальця або буквено-цифрові коди, введені з клавіатури. З точки 
зору економії коштів, в якості індивідуальних карт, найбільш доцільно 
використовувати звичайні плас- тикові картки з магнітним кодуванням. Для 
клієнтів VIP-класу можуть бути рекомендовані proximiti карти, які зчитуються 
дистанційно, навіть перебуваючи всередині гаманця в нагрудній кишені. 
Практично у всіх імпортних СКУД широко використовуються сімейство 
безконтактних карт Mifare (австрійської фірми Mikron). Деякі типи мають 
вбудований криптографічний захист. Карти видаються клієнту при реєстрації. 
Система налаштовується таким чином, що доступ клієнту в номер дозволений 
рівно на оплачений термін перебування в готелі. Крім того, можливо надання 
дозволу (заборони) на доступ у ті чи інші приміщення (зони, поверхи) залежно 
від сплаченого комплексу послуг, класу. 

Обслуговуючий персонал готелю, співробітники служби безпеки 
отримують персональні картки, що дозволяють доступ в певні (або в усі) 
номери. В інтегрованих комплексах безпеки центральна станція системи 
управління доступом як правило – персональний комп’ютер, іноді головний 
контролер, або безпосередньо сервер комплексу, який використовується для 
контролю, обробки, відображення і документування вхідної інформації, для 
управління режимом доступу, для програмування локальних контролерів, для 
організації взаємодії з іншими системами комплексу безпеки, для прийому та 
передачі інформації. Для обміну інформацією в сучасних СКУД досить часто 
застосовується бездротова система зв’язку між електронними замками і 
центральним сервером системи, заснована на протоколі ZigBee. З 
впровадженням бездротової технології ZigBee адміністратор системи може 
бачити в режимі реального часу все, що відбувається в готелі, контролювати 
переміщення гостей та персоналу, перепрограмувати параметри будь-якого 
замку і системи в цілому, контролювати технічний стан СКУД.  

Сучасні побажання до систем контролю і управління доступом в 
українських готелях постійно ускладнюють завдання і потребують 
комплексного вирішення. Коли говорять про вибір оптимальних СКУД, 
потрібно враховувати пропоновані вимоги до безпеки об’єкту, на якому 
планується монтаж системи доступу. З технічного боку, елементи СКУД 
повинні мати мінімальну кількість проводів.  Якщо потрібно просто 
контролювати одну або дві точки проходу в приміщення, тоді немає 
необхідності використовувати більш складні і дорогі мережеві СКУД. 
Оптимальним варіантом у такому випадку буде застосування автономних 
систем. Більш перспективною (хоча і більш дорогою) на сьогоднішній день є 
ідея створення в українських готелях мережної СКУД (online) з 
централізованим контролем. Така система дозволить оператору служби безпеки 
(а також менеджеру готелю, представникам інших служб) постійно тримати під 
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контролем ситуацію на об’єкті, знати, які приміщення відкриті, закриті [5]. 
Програмне забезпечення готельних замкових систем в обов’язковому 

порядку повинно мати також стиковку, так званий інтерфейс, для зв’язку з PMS 
(property management system) – системою управління готелем. Це забезпечить 
додатковий рівень комфорту для гостя (що і є головним завданням готелю).  
Підводячи підсумки дослідження, можна назвати основні рекомендації при 
виборі готельних СКУД під час проектування системи безпеки готелів в 
Україні [6]:  

– Спосіб організації доступу СКУД повинен бути максимально дружнім до 
користувачів, що не пройшли ніякого навчання (гостей готелю), і володіти 
інтуїтивно зрозумілими правилами щодо застосування пристроїв доступу 
(електронних замків) та електронних ключів. Всі пристрої доступу повинні 
відповідати вимогам безпеки при евакуації з об’єкту в разі виникнення 
нештатних ситуацій.  

– Рекомендованим типом СКУД для об’єкту готельного типу є 
комбінована система, яка об’єднує автономні (без необхідності прокладки 
проводів) пристрої доступу (електронні замки) для номерів, адміністративно-
офісних і службових приміщень, і online пристрої доступу для: – службових 
вхідних дверей; – ключових периметральних дверей; – дверей, що знаходяться 
на шляхах евакуації.  

– Автономні пристрої доступу повинні забезпечувати безперебійну роботу 
СКУД, мінімізуючи залежність обладнання СКУД від станів кабельної 
проводки, перебоїв в електропостачанні або працездатності комп’ютерного 
обладнання центральної станції СКУД. 

– О-line пристрої СКУД повинні забезпечувати оперативне управління 
(управління в режимі реального часу) ключовими дверима і зонами; при 
необхідності може здійснюватися інтеграція СКУД з іншими системами 
безпеки (наприклад, інтеграція з протипожежною системою у разі виникнення 
пожежі). 

– Для полегшення процедур адміністрування, управління та 
обслуговування СКУД кращим варіантом є установка єдиної системи замків на 
всьому об’єкті без поділу систем на автономні електронні замки для номерів і 
online офісно-адміністративну СКУД. 

– СКУД повинна відповідати вимогам та сучасним тенденціям до 
зовнішнього вигляду та дизайну пристроїв доступу, з можливістю вибору 
зовнішнього вигляду обладнання відповідно до загальної архітектурно-
дизайнерської концепції об’єкту;  

– Додатковим фактором при виборі СКУД є також наявність у 
постачальника або виробника СКУД додаткового обладнання (підсистем): 
системи енергозбереження, визначення присутності в номе- рах, системи міні-
сейфів та ін.  

– Можливість інтеграції СКУД з суміжними системами, що функціонують 
на готельному об’єкті: системою управління готелем (PMS – система), 
системою управління точками продажу (POS – система), системою обліку 
робочого часу та ін. Остаточний вибір системи контролю і управління доступом 
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для впровадження залежить від самого готелю, але при цьому треба 
враховувати наявний номерний фонд готелю, його технічне оснащення, наявні 
фінансові можливості готелю і кваліфікацію персоналу та багато інших 
чинників. Але при цьому завжди треба пам’ятати, що хоча СКУД, сильно і 
допомагають зменшити ризики в готелях України, але при неправильній 
кадровій політиці всі дорогі та «розумні» системи безпеки виявляються безсилі, 
тому також немаловажне значення має правильний підбір співробітників, які 
працюють в готелі, зокрема з цими системами.  
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засоби,екологічна продукція. 
Abstract. This paper discusses prospects for the introduction of environmental 

cleaning in hotels. 
Keywords: environmental cleaning, detergents, ecological products. 
Усі прагнуть зробити власний будинок або квартиру чистою і затишною. 

Для цього промисловість пропонує безліч «чудо-миючих» засобів. Такі засоби 
звичні і ефективні, але останнім часом все частіше постає питання про 
альтернативні методи прибирання. До складу «чудо-миючих» часто входять 
небезпечні для людини речовини, наприклад, формальдегіди. Окрім того, там 
присутні речовини, які шкодять навколишньому природному середовищу, коли 
потрапляють зі стічними водами у річки і озера. Сучасні люди піклуються не 
лише про своє здоров’я, але й про те, щоб не забруднювати застосуванням 
миючих засобів навколишнє середовище. Загрозливих параметрів вказана 
проблема набирає, коли питання стоїть про прибирання величезного готелю[1]. 
Саме з цієї причини все більш популярним стає так званий вид прибирання 
«екоклінінг».  

Екологічний клінінг (або екоклінінг) – це комплекс заходів із виявлення 
прихованих загроз, здатних впливати на стан здоров'я  людини, викликаючи 
тим самим різноманітні захворювання, і комплекс заходів із організації 
усунення цих загроз. Іншими словами екоклінінг можна охарактеризувати як 
якісне багатоступеневе екологічне прибирання. Предметами екологічного 
клінінгу можуть бути абсолютно будь-які комплексні об'єкти нерухомості 
(квартира, будинок, офіс), окремі предмети і зони інтер'єру (спальні місця), 
об'єкти відпочинку та розваги (ресторани, готелі, клуби тощо)[2]. 

У готелях зупиняється безліч людей з найрізноманітнішими смаками і 
звичками, але в одному вони схожі: всі піклуються про своє здоров’я. Тому 
екологічний клінінг у готелях в наш час є перспективним напрямом розвитку 
завдяки нешкідливості для відвідувачів. 

У світі очікується збільшення попиту на надання компаніями послуг 
екоклінінгу. На сьогоднішній день екологічні напрями у прибиранні 
пропонують, як правило, іноземні клінінгові компанії. Це не тільки турбота про 
екологічний стан планети, але й частина іміджу зарубіжних клінінгових 
компаній. В Європі клінінгова компанія, яка в результаті своєї діяльності завдає 
шкоди навколишньому середовищу, засуджується громадськістю і, як 
результат, не може бути успішною. Часто для участі в тендерах необхідний 
спеціальний документ - екологічний сертифікат ISO 14001, який є основним 
критерієм рівня клінінгової компанії [4]. 

Екоклінінг проводиться за допомогою серії екологічно безпечних засобів 
по догляду за готелем, які при цьому добре відчищають від забруднень, 
бактерій і мікробів оброблювані поверхні. Екологічне прибирання абсолютно 
нешкідливе для маленьких дітей, а також для тварин та людей, що мають 
підвищену чутливість організму до різних речовин. 

До екоклінінгу відносять: 
− парове очищення меблів та підлогових покриттів; 
− парове очищення гардин і жалюзі; 
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− очищення повітря в приміщенні; 
− обладнання для миття підлоги з дозуючою системою; 
− екологічно безпечні миючі засоби. 
В країнах Європи, де рівень екологічної культури дуже високий, послуги 

екоклінінгу  вже не є рідкістю або примхою вибагливого замовника, а 
щоденною виробничою необхідністю[3].  

Безумовно, екологічна миюча продукція коштує дорожче, проте, її 
використання не викликає алергій у співробітників готелю та гостей, вона 
повністю безпечна для навколишнього середовища та людей. Екоклінінг – це 
лише частина великого руху за охорону навколишнього середовища. 
Піклуючись про екологічну рівновагу люди змушені змінювати свої звички і 
уподобання. Готелі не лишаються осторонь і намагаються все більше 
відповідати поняттю «екоготель»[6]. 

У CША і Європі прийнято присвоювати знак якості – cвоєрідну екологічну 
нагороду підприємствам, які бережливо ставляться до навколишнього 
середовища. Його можна отримати тільки після процедури сертифікації, під час 
якої готель повинен довести свою відповідність заданим критеріям. 

Багато готелів за кордоном вже мають екологічний статус і продовжують 
розвивати і впроваджувати екологічні новинки. Так, готельна мережа  «Choice»  
у  Скандинавії  пройшла  екологічну  сертифікацію.  В проекті прийняли участь 
більше 9000 співробітників скандинавської мережі, що складається з 160 
готелів, які знаходяться у Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії і Литві. А це 
означає, що мережа працює над зменшенням використання води і 
електроенергії, а також обсягів сміття і викидів хімікатів. Ця робота ведеться в 
готелях спеціальними екологічними координаторами, які отримали відповідну 
освіту. Проект було розпочато ще в 2003 році. З тих пір 160 готелів скоротили 
енергоспоживання на 20%, а з 2007 року «Choice» купує тільки електрику, що 
здобута з відновлювальних джерел. Також мережа сервірує в своїх готелях 
сніданки, зроблені тільки з екологічно чистих продуктів, і розвиває партнерство 
з Фондом захисту тропічних лісів.  

Частка екоготелів в країнах Західної Європи та США відносно невелика і 
рідко перевищує 20% від загальної кількості готелів. В Україні їх 8-10%. 

Таким чином, проведений аналіз впровадження еко технологій до сфери 
готельного  бізнесу дозволяє зробити висновок, що поки екоклінінг 
розвивається в нашій країні не дуже активно, але західний досвід показує, що за 
ним майбутнє і з часом екологічні технології прибирання будуть 
впроваджуватися все ширше і ширше. 
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Анотація: Розглядається впровадження та роль аромамаркетингу в 
готельному бізнесі. Охарактеризовано підходи до сутності аромамаркетингу. 
Окреслено основні принципи аромамаркетингу і його базові різновиди, їх зміст 
і визначено перспективи використання в умовах вітчизняного ринку. 
Обгрунтовано необхідність впровадження аромамаркетингу на готельних 
підприємствах.      

Ключові слова: готель, готельне підприємство, маркетинг, 
аромамаркетинг, ароматехнології. 

Abstract:We consider the implementation and aromamarketing role in the 
hospitality industry. Characterized approaches to the essence aromamarketing . The 
basic principles aromamarketing and its basic types, their content and determine the 
prospects of use in the domestic market.The necessity of implementing 
aromamarketing in the hotel business. 

Keywords: hotel, hotel business, marketing, aromamarketing, aromatehnolohiyi. 
Популярність товарів та послуг на ринку, обсяг продажу, імідж та 

конкурентоспроможність підприємства багато в чому залежать від 
ефективності системи представлення продукції. Сьогодні глибша співпраця зі 
споживачами – завдання набагато складніше, ніж просто декларація видимих 
якостей продукту або його функціональних властивостей. Особливо 
актуальним це є в умовах значних змін у поведінці споживачів, підвищення 
вимогливості до продукції, послаблення лояльності до компаній на тліне 
відповідності заявлених переваг реальній пропозиції. Загальний потік 
зовнішньої реклами на стільки великий, що у споживчої аудиторії виникає 
зорова і слухова втомленість, ефективність реклами значно скорочується, і 
рекламодавцям для отримання необхідного ефекту потрібний пошук 
нетрадиційних підходів до вивчення думки та поведінкових реакцій 
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споживачів, одним із яких і є аромамаркетинг.  
Питання аромамаркетингу особливо актуальне і сьогодні, з огляду на 

неоднозначність позицій щодо можливості використання даного методу 
стимулювання продажів та підвищення конкуренто спроможності 
підприємства. Тому для розв’язання даної проблеми важливо визначити 
сутність аромамаркетингу та його елементи у контексті можливостей їх 
застосування в умовах національного ринку. 

 Сам термін «аромамаркетинг» став вживатися відносно недавно, в 90-х 
роках 20 століття. Особливу популярність цей вид маркетингу набув у США. 
Пік розвитку аромамаркетингу на Заході пройшов ще років 5 тому. Трохи 
раніше виникла і наука, яка дала початок аромамаркетингу - аромакологія. Цей 
напрямок досліджень, що вивчає вплив запахів, в основному летких ароматних 
речовин (ЛАВ) на психічний і фізіологічний стан людини, відображені в працях 
Дж. Уотсона, «XY-теорія» Дугласа Мак-Грегора, теорія «Z» Оучі, «список 
особистихпереваг» Едвардса, «теорія 12 факторів» Річі та Мартіна, а також у 
працях Г. Меррея, К. Альдерфера, Ф. Герцберга, В. Врума, Д. Аткінсона.  

Аромамаркетинг – це нематеріальний метод стимулювання збуту, в основі 
якого лежить вплив на емоційний стан людини за допомогою ароматизаторів й 
ароматизації повітря природного й штучного походження [2]. Головна задача 
аромамаркетингу – схилити споживача до себе, зробити так, щоб йому було 
комфортно, і напряму пов’язати це відчуття з певною компанією, що і стає 
важливою конкурентною перевагою останньої. Все це можливо лише за умови 
грамотного використання запаху. Для багатьох західних компаній аромадизайн 
- настільки ж необхідний елемент, як і, наприклад, дизайн інтер'єру, і питання 
про його необхідність обговоренню не підлягає. 

Органи чуття є найбільш ефективним способом пізнання людиною 
навколишнього світу, тому що вони прямо передають сигнали в ту частину 
мозку, що відповідає за наші емоції. Інформація, одержувана органами нюху 
людини, впливає на прийняття того або іншого рішення. Дану особливість 
ароматизації можна й потрібно використати в маркетингових комунікаціях з 
метою збільшення продажів товарів і послуг. За статистикою, наведеною 
американськими вченими, ароматизатори й ароматизація торговельних 
приміщень збільшує час перебування покупця в даній зоні на 15%, при цьому 
збільшення обсягу продажів продукції досягає 20%. Крім того, ароматизатори й 
ароматизація приміщень сприяє більше глибокому проникненню інформації у 
свідомість людини.  

Застосування аромaтехнологій в сфері гостинності на заході стало звичною 
справою. Великі ланцюги всесвітньовідомих готелів, таких як міжнародна 
мережа готелів Swissotels Hotels&Resorts, HolidayInn та багато інших давно 
успішно використовують  аромати для закріплення власних брендів і 
підвищення лояльності гостей [4]. 

Метою ароматизації повітря й приміщень готельних підприємств є:  
- залучення клієнтів та їхнє втримання (збільшення продажів); 
- спонукання до здійснення покупок і збільшення обсягів продажів;  
- створення розслаблюючої обстановки для клієнтів;  
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- гармонізація відносин у трудовому колективі (очисник повітря, легка 
ароматизація офісу); 

- збільшення продуктивності праці й просто нейтралізація неприємних 
заходів (освіжувач повітря).  

Алгоритм впливу на споживачів за допомогою аромамаркетингу має такий 
вигляд: «Запах → Емоції → Образи → Асоціації → Настрій → Поведінка → 
Купівля».    

Існує така типологізація аромамаркетингу: 
1. Ароматизація приміщення чи простору. Передбачає наповнення 

простору стандартним ароматом на вибір замовника.  
2. Аромадизайн приміщення. Передбачає професійний підбір та створення 

ексклюзивного аромату,виходячи з аналізу специфіки, цілей і завдань 
замовника.  

3. Аромаклінінг («нейтралізація»). Передбачає усунення неприємних чи 
непотрібних запахів: запах сигарет, відходів харчової промисловості і т.п. 

4. Сезонна ароматизація. Передбачає ароматизацію точки на певний 
період.  

5. Разова ароматизація заходів. Найчастіше використовується при 
проведенні PR, BTL, Event&промо акцій.  

6. Аромабрендування. Передбачає створення запланованого асоціативного 
зв'язку певного аромату з конкретною торговою маркою / для ідентифікації 
продукції цієї організації, а також для відмінності товарів чи послуг цієї 
організації від продукції конкурентів. Головною складовою аромабрендування 
є розробка арома логотипу – елементу фірмового стилю, що представляє собою 
специфічний аромат, використовуваний як відмінна ознака організації.  

7. Арома-поліграфія. Ароматизація друкованої продукції.  
8. Арома-сувеніри. Ароматизація сувенірів досить популярна, тому що є 

ефективним інструментом підвищення лояльності клієнтів, особливо якщо 
компанія «аромабрендована»[3]. 

Саме у формі аромадизайну аромамаркетинг набуває особливого розвитку. 
Аромадизайн, як інструмент аромамаркетингу, виник на стику дизайну 
інтер'єрів, професійної ароматерапії і маркетингу, і являє собою цілий комплекс 
заходів, що створюють спеціальну ароматичну атмосферу, стимулюючу ті чи 
інші емоції людини. Аромамаркетинг і аромадизайн знаходять застосування 
практично у всіх сферах і напрямках організаційної діяльності і PR (ресторани, 
клуби, кафе; магазини будь-якої спеціалізації, супермаркети; спорт- і фітнес- 
центри, сауни, салони краси та SPA-салони; готелі та туристичний бізнес; 
транспорт та автомобільна індустрія (автосалони, вагони, салонилітаків, метро і 
т.п.); поліграфія та зовнішня реклама (візитки, буклети, листівки, рекламна 
продукція, книги, брошури, платіжні рахунки, чеки, квитки та інше); художні 
галереї, музеї, дизайнерські і арт-студії; сувенірна продукція, подарунки, декор 
та інше). Аромамаркетинг є засобом підвищення конкуренто спроможності 
підприємств поряд з ціною, якістю і популярністю торгової марки.  

Основні помилки при використанні аромаркетингу:  
1) наявність зайвих очікувань щодо ароматів в бізнесі; 
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2) орієнтація не на турботу про клієнта, підвищення рівня сервісу і творчий 
підхід до просування компанії, а на швидке збільшення прибутку; 

3) непрофесійний підбір ароматів. 
Головною відмінністю аромамаркетингу від інших видів маркетингових 

комунікацій є можливість відчути клієнтом всіма органами почуттів переваг 
товару, послуги, корпоративного іміджу. Вибір аромату для тієї або іншої мети 
– це мистецтво. Більше мистецтво, ніж наука, тому що точних критеріїв вибору 
не існує. Необхідно враховувати традиції у регіоні, характеристики цільової 
аудиторії, особливості рекламного носія: чи хочуть донести аромат через 
сувенір, через друковану продукцію або через повітря. 

Потрібно відмітити, що в Україні можливості аромамаркетингу 
використовуються ще недостатньо. Зокрема у Києві великі мережі 
всесвітньовідомих готелів, таких як HolidayInn, Hilton, Premier Palace успішно 
використовують ароматехнології для зміцнення своїх брендів і підвищення 
лояльності гостей. Вони стають власниками власних унікальних ароматів, 
створених провідними парфумерами світу. 

Для того, щоб оцінити важливість використання аромамаркетингу у 
готелях, нами було проведено дослідження на основі анкетування туристів 
міста Києва у кількості 100 осіб. Кожному учаснику пропонувалося відповісти 
на наступні запитання: 

1. Мета Вашого перебування у готелях? 
2. Чи важливо для Вас місце розташування готелю? 
3. Чи зіштовхувалися з неприємними ароматами в готелях? 
4. Чи знаєте Ви про використання ароматехнологій в готелях? 
5. Чи зупинялися Ви в готелях, де використовується аромамаркетинг? 
6. На скільки для Вас важливо ароматизація приміщень, номерів? 
7. Чи зіштовхувались Ви з перенасиченням використання 

ароматехнологгій в готелях? 
8. При виборі готельного закладу, чи є для Вас основним критерієм 

використання ароматехнології в готелі? 
9. Які отримали емоції, враження під час перебування у готелі, де 

використовується аромамаркетинг? 
Проаналізувавши анкети відповідачів, робимо висновки: 
Участь в анкетуванні приймали участь люди різної статі, віком від 18 до 50 

років. Метою перебування туристів є переважною ділова ціль, так і при виборі 
готелю є досить важливим для всіх опитуваних, щоб він знаходився в центрі 
міста. Близько 40% відсотків опитуваних неодноразово зіштовхувались з 
проблемою ароматизації приміщень, серед яких неприємний запах в номерах (в 
більшості випадків відчуття затхлого запаху пилососу, який залишається після 
прибирання номерів), неприємний запах на поверхах та рецепції готелю. Біля 
85% респондентів чули та знають про використання ароматехнологій в 
готельних підприємствах та особисто зупинялись в даних готелях. Майже всі 
одностайно дали відповідь, що для них є важливим ароматизація приміщень, в 
тому числі і номерів готелю.  

20% респондентів зіштовхнулися з проблемою перенасичення ароматів– це 
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пов’язано з непрофесійним  та некоректним підбором аромату. 
Більшість опитаних респондентів відповіли, що основним критерієм при 

виборі готелю є його місце розташування та використання аромамаркетингу на 
готельних підприємствах. 

Серед вражень та емоцій, які були отримані під час перебування у готелі, 
де використовуються ароматехнології є такі: покращення настрою, 
комфортність, полегшення сприйняття послуг у готелі, легкість, бажання 
повернутися знову, також всі респонденти дали одностайну відповідь, що 
застосування аромамаркетингу в готелі свідчить про його високий стиль, імідж 
та статус готелю. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що стратегія аромамаркетингу 
в готельному підприємстві є ефективним засобом підвищення 
конкурентоспроможності підприємства на рівні з якістю, ціною та 
популярністю марки, адже переваг її використання налічується більше ніж 
недоліків. Аромамаркетинг застосовується задля покращення настрою клієнта, 
підвищення його комфорту, відчуття якого безпосереднього зв’язку з 
компанією. Більше того, аромати – ефективні засоби впливу на мотивацію 
здійснення купівель споживачами ,які ними чітко не усвідомленні. Саме тому 
подальше вивчення сучасних тенденцій аромамаркетингу необхідне для 
розробки та впровадження нових методів та технологій впливу на клієнтів. 
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Анотація: у статті розглянуто переваги використання мобільних 
додатків підприємствами гостинності, закладами ресторанного господарства 
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Abstract: the article discusses the advantages of using mobile applications to 
the hospitality enterprises, catering establishments. 
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ресторанного господарства, послуги. 
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1. Загальна інформація 
Сучасне готельне господарство – це сфера економічної діяльності, що 

динамічно розвивається. Тенденції її розвитку пов’язані зі збільшенням попиту 
та розширенням спектра додаткових послуг, запропонованих споживачам. 
Успішність і ефективність готельного бізнесу безпосередньо залежить від IT–
технологій, які використовуються. 

Від того, наскільки добре буде розроблений інформаційний контент 
готелю, значною мірою залежить його успіх у донесенні інформації про наявні 
послуги до потенційних клієнтів.  

Це стосується не лише  зовнішньої реклами, яка є невід’ємною частиною 
іміджу готелю, а власне облаштування інформаційного поля всередині готелю. І 
сама готельна сфера, і динаміка її розвитку нині тісно пов’язані з 
використанням різних цифрових інформаційних і мультимедійних технологій.  

Часто, як і перше враження, перша отримана інформація про готель і 
перелік його послуг стає вирішальним фактором при виборі готелю та кількості 
обраних споживачем послуг. Саме тому, важливим є використання сучасних 
інформаційних технологій, здатних задовольнити інформацією будь-якого 
споживача. 

2. Актуальність питання 
В умовах жорсткої конкуренції, у сфері готельного бізнесу, сьогодні 

особливої уваги набирають інноваційні методи поліпшення систем 
функціонування та донесення інформації до потенційних споживачів. 

Використання сучасних мобільних додатків в готелях може стати 
потужним маркетинговим інструментом, який дозволить вирішити безліч 
завдань: створити власний імідж, підтримати бренд і підвищити лояльність до 
нього з боку споживачів, оптимізувати процеси комунікації, створити певний 
інформаційний простір. 

Технологія мобільних додатків  є відносно новою формою інновації, яка 
лише входить на український ринок готельних послуг, а тому її можливості, 
переваги та недоліки використання на вітчизняному ринку готельних послуг є 
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недостатньо вивченими. 
Саме тому, особливо актуальним є вивчення методів і методик 

застосування мобільних додатків у сфері готельного бізнесу, вивчення 
ефективності їх використання, а також визначення, специфіки їх застосування. 

3. Шляхи вирішення 
Метою даного дослідження є вивчення особливостей застосування 

інноваційної технології мобільних додатків в українських умовах готельного 
бізнесу, а головним завданням є вивчення впливу цієї інновації на систему 
управління та обслуговування в готелях. 

4. Переваги використання даної інновації 
Персональний комп’ютер змінився портативним, йому на зміну вже 

приходить комунікатор, що об’єднує функції комп’ютера та мобільного 
телефона. Зручність використання нового девайса, його актуальність і 
економічні вигоди, зокрема, для готелів в комбінації з неймовірною 
популярністю смартфонів та інших мобільних пристроїв дозволяють 
прогнозувати зростання попиту на мобільні готельні програми. Вже в 
найближчій перспективі вони міцно займуть свою нішу на ринку готельного 
обладнання і потраплять у категорію «must have», як і додатки з купівлі 
електронних квитків або програми улюблених соціальних мереж, 
встановлювані людьми на телефони. Згідно статистичним даним, з кожним 
роком кількість користувачів смартфонів збільшується, зростають продажі та й 
ціни стають більш доступними.  

Сьогодні, в Україні власників пристроїв з операційними системами IOS та 
Android налічується понад 600 тис. Частка смартфонів у загальних продажах 
мобільних телефонів зросла у 1,6 рази. Українці більше віддають перевагу 
системі  Android з різноманітними мобільними додатками [1].  

Мобільний додаток являє собою програму, встановлену на тій чи іншій 
платформі, що володіє певним функціоналом, що дозволяє виконувати різні дії. 
Розробляються ці програми на мові високого рівня та компілюються в нативний 
код пристрою. Тут повна кастомізація, додаток складається з платформи і 
модулів (функцій). Готель сам вибирає який модуль для нього цікавий, а який 
ні. Головне бажання - зробити платформу максимально простою для готелю і 
зручною для гостей[4]. 

Гостям, особливо іноземним, потрібна карта міста, в якому знаходиться 
готель, при цьому така карта повинна працювати без підключення до мережі 
Інтернет і будувати маршрути так, щоб гість завжди міг знайти дорогу до 
готелю. 

А ще додаток повинен підтримувати знасну кількість мов, що дозволить 
значно розширити кількість користувачів, особливо серед іноземців.  

Встановлення модуля лояльності дозволить перенести метушню 
анкетування та реєстрації карт лояльності в електронний вигляд. Це звільнить  
гостя від необхідності постійного носіння таких карт, а готель економить час і 
кошти. Так само готель може заощадити на смс і e-mail розсиланнях з модулем 
Push-повідомлення. Розсилання рекламних повідомлень в HotelinPocket 
безкоштовні. 
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Досить широко, в європейській практиці використовується модуль 
бронювання та телефонна книга номерів готелю. Однак це вимагає від готелю 
вирішення певних організаційних завдань: 

- збір та адекватне використання інформації про споживача; 
- особливості спілкування з клієнтами будуть різними навіть в силу того, 

що вони живуть в різних країнах та на різних континентах, але технологічні 
рішення повинні усувати бар’єри спілкування, не створюючи додаткових 
проблем персоналу готелю; 

- облік персональних потреб клієнта, зокрема гнучкий підхід часу chek-in 
та chek-out в залежності від графіку його подорожі ; 

- більш серйозний підхід до мережі соціальної комунікації, що дозволяє 
розширити клієнтську базу і додаткову інформацію про клієнта[2]. 

Проте, за допомогою спеціального мобільного додатку для смартфону 
можна не тільки забронювати номер, але і зареєструватися та виселитися з 
готелю.  Дане програмне забезпечення дозволяє полегшити організацію 
бенкету, конференції чи іншого заходу. Нова технологія дозволяє вносити 
коригування, наприклад, переносити час кави–брейк, змінювати кількість 
стільців у залі, в режимі реального часу і без контакту зі співробітниками 
готелю. 

Мобільні додатки «Туристичний органайзер» можуть істотно полегшити 
як підготовку до поїздки, так і виручити у разі втрати документів або 
виникнення інших позаштатних ситуацій. У першому випадку програма 
проконтролює збори, запропонувавши універсальні списки речей для зборів в 
дорогу. Можна скласти і власні списки.  

Додаток «TripIt» допоможе у випадку втрати важливих документів, 
номерів телефонів і т. п. З його допомогою в смартфоні накопичується і 
структурується вся необхідна інформація про поїздку (переїзди, розміщення, 
розваги і т. д.). 

 Системи доповненої реальності. Однією з найбільш футуристичних і в той 
же час вже реальних технологій супроводу туристів є системи доданої 
реальності (ДР, AR - augmented reality). В рамках цієї технології за допомогою 
спеціального програмного забезпечення реальність додається різними 
віртуальними елементами. Наприклад, навівши камеру свого улюбленого 
гаджета на цікаву пам'ятку, турист може негайно отримати коротку інформацію 
про неї, переглянути архівні фотографії, відеозаписи і т. д. 

 Багаті можливості цієї технології відкриваються в різних сферах 
туристичної галузі: зокрема, в аеропортах можна оперативно отримувати 
інформацію про те, коли і з якого терміналу буде виконуватися потрібний рейс, 
орієнтуватися в будівлі, легко і швидко переміщатися по терміналу. Мобільні 
технології в туризмі та подорожах швидко розвиваються і формують базу для 
подальшого розвитку інновацій в туризмі та готельно –ресторанному бізнесі. 

Успішно використовують мобільні додатки схожих типів декілька 
львівських готелів, тестовий період проходять харківські готельно-ресторанні 
комплекси, а також ведуться переговори із іноземними партнерами. На даному 
етапі закінчується розробка додатку для 5-ти зіркового готелю Superior 
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Resort&Spa.  
Кожен модуль вирішує свою задачу - він або заощаджує, або розширює 

сервіс. З інших цікавих функцій варто виділити можливість інтеграції 
мобільного додатка з веб-сайтів готелю, а також прив'язку існуючого сайту 
готелю до системи управління контентом[5]. 

Обрана готелем платформа створюється за кілька днів, є достатньо 
простою в управлінні, керувати якою не складніше, ніж сторінкою в соціальних 
мережах, в тому числі і розширювати її можливості. Відвідувачі  отримують  
для себе швидкий і якісний додаток, який може замінювати їм карту 
лояльності, сайт готелю, карту місцевості, меню ресторанів готелю тощо. 

Поряд зі зручністю для клієнтів мобільні додатки надають готелям ряд 
економічних переваг, зокрема, з оптимізації роботи персоналу логічно випливає 
і економія витрат готелю: при правильному і ефективному використанні 
мобільні додатки за рахунок додаткової автоматизації можуть скоротити 
трудові ресурси, які використовуються для обробки запитів гостей. Додатково 
готель може зекономити на друку промо-матеріалів, оскільки оновлення 
пропозицій в цифровому вигляді не вимагає типографських витрат. Крім того, 
не потрібно закуповувати додаткового обладнання, оскільки софт 
встановлюється на девайси гостя. 

Крім збільшених вимог до мобільності існуючих рішень, окремо хотілося б 
відзначити все більш затребувану можливість управління мультибрендовими 
концепціями з єдиного сервера з центрального офісу. На рівні ресторанних 
мереж це дає зниження витрат на IT інфраструктуру та обслуговування системи 
за рахунок відмови від локальних серверів в ресторанах, перенесення серверів в 
хостинг центри і повний перехід на хмарні технології (cloud computing)  [3]. 
Найголовнішою функцією яких є задоволення потреб користувачів, що 
потребують віддаленої обробки даних. За експертними прогнозами вже з цього 
року  ринок хмарних технологій в Україні демонструватиме експоненціальне 
зростання, характерне для розвинених країн.  

5. Висновки 
- Мобільні додатки розкривають величезну кількість можливостей для 

будь-якого готелю. По-перше, розвивається бізнес і зростає імідж, по-друге, 
збільшується популярність, а отже, залучаються нові клієнти.  

- Загалом, додаток як цифрова технологія за допомогою програмних 
інтерфейсів дозволяє об’єднати весь рекламний і маркетинговий матеріал в 
єдине інформаційне поле готелю.  

- Зручність використання, актуальність і економічність, в поєднанні з 
неймовірною популярністю смартфонів та інших мобільних пристроїв 
дозволяють прогнозувати зростання попиту на мобільні готельні програми. 

- Водночас, продукт є ще недостатньо вивченим, а отже, потребує 
додаткових досліджень, статистичних підрахунків та удосконалення.  
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Аннотация. В работе анализируются туристско-рекреационные ресурсы 

Донецкого региона, подчеркивается, что данный регион имеет значительные 
возможности для развития туризма. В целом констатируется, что Донбасс в 
массовом сознании ассоциируется в основном как промышленный регион. 

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационные ресурсы, Донецкий 
регион, туристско-рекреационный потенциал.  

Abstract. Tourist and recreational resources in Donetsk region are analyzed in 
the article. It is emphasized that the region has significant potential for tourism 
development. In general it is noted that Donbass in mass consciousness is associated 
mainly as the industrial region. 

Key words: tourism, tourist and recreational resources, Donetsk region, tourist 
and recreational potential. 

Постановка проблемы. Среди вопросов социально-экономического 
развития важное место принадлежит туристической сфере. Донбасс (имеется в 
виду Донецкая и Луганская области) имеет значительные возможности для 
развития туризма: знаменитые геологические, гидрологические и ботанические 
памятники природы, богатое историческое прошлое края, многочисленные 
памятники истории и культуры, курортные комплексы, десятки уникальных 
производств и тому подобное. Все это не может не привлекать внимание 
отечественных и зарубежных туристов.  

Анализ исследований и публикаций, в которых начато решение 
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проблемы. Вопросы определения туристско-рекреационного потенциала 
Донецкого региона, а также проблем и перспектив развития туризма в крае 
привлекали внимание многих исследователей. Важная роль принадлежит 
историко-краеведческим очеркам, которые были посвящены как Донецкому 
региону в целом, так и отдельным городам. Среди них назовем работы 
Е.Ясенова, В. Степкина, В.Гайдука и др. [1-3]. Более подробная информация о 
Донецком регионе в целом содержится в труде «Книга о Донбассе. Природа. 
Люди. Дела». Однако, в указанных выше исследованиях внимание не 
акцентируется на аттрактивности памятников туризма, на определении 
туристско-рекреационного потенциала. Зато в работе «Рекреационные зоны и 
туристско-экскурсионные маршруты Донецкой области «Мой Донбасс»» 
определяется именно туристско-рекреационный потенциал региона [4]. Следует 
также отметить научные труды Н.Е.Беспалова и В.И.Масальского, 
В.И.Масальского и Г.В. Мишечкина [5-6]. Авторы, используя богатый 
фактический материал, убедительно доказывают, что Донецкий регион имеет 
большой туристско-рекреационный потенциал, о котором рядовой гражданин 
почти не имеет информации. Важная информация содержится в аналитической 
записке «Развитие туристической инфраструктуры Востока Украины как 
составляющая структурной модернизации экономики старопромышленных 
регионов», подготовленной специалистами Национального института 
стратегических исследований [7]. Ценная информация относительно 
исследуемых вопросов сосредоточена в отдельных научных статьях, а также в 
местных краеведческих очерках и путеводителях, периодической печати [8-14]. 
Следует отметить, что специалистами Донецкого национального университета 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского составлены 
несколько десятков экскурсий по территории Донецкой области. 
Вышеизложенное позволяет констатировать, что данная проблема привлекала 
внимание специалистов, но в большинстве работ она не получила полного и 
комплексного изучения. Учитывая актуальность и практическую значимость 
темы, в работе поставлена цель: проанализировать туристско-рекреационный 
потенциал Донецкого, выделить проблемы и обозначить перспективы развития 
туризма в регионе. 

Изложение основного материала. По состоянию на 1.01. 2012 года в 
Донецкой области было сосредоточено 16 % санаторно-курортных заведений 
Украины. В пределах области находилось 110 км побережья Азовского моря с 
уникальными песчаными пляжами, сосредоточено 113 заповедных территорий, 
из которых два национально-природных парков (НПП) («Святые горы», 
«Меотида»), Хомутовская степь, заповедник Каменные Могилы, озера 
карстового происхождения, Краснолиманский лес с уникальным климатом, 
региональные ландшафтные парки (РЛП) «Клебан-Бык», «Зуевский», 
«Половецкая степь», «Донецкий кряж» и т. п.  

На территории Донбасса есть много археологических памятников 
(курганы, остатки древних поселений, каменные изваяния), памятных мест, 
связанных с деятельностью казачества, с подвигами советских солдат и 
офицеров в Великую Отечественную войну. Донецкий регион имеет много 
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памятников истории, которые связаны с жизнью и деятельностью выдающихся 
политических, военных, культурных, научных деятелей: С.С.Прокофьева, 
Г.Я.Седова, А.И.Куинджи, Н.С.Хрущева, Л.Быкова, И.Д.Кобзона, А.Ф. 
Засядько и др.  

Несколько лет подряд журнал «Фокус» проводил конкурс-рейтинг 
украинских городов, лучших для жизни. Интересно, что из городов Донбасса в 
него, как правило, попадали Донецк, Луганск, Артемовск и Мариуполь. В 2011 
г. Донецк занял 9 место, Луганск – 40 место, Артемовск – 44 место, Мариуполь 
– 50 место. В 2012 году результаты были несколько лучше: Донецк – 3 место, 
Артемовск – 32 место, Луганск – 42 место, Мариуполь – 46 место. Все это 
указывает на позитивные сдвиги, но к существенному улучшению имиджа 
региона еще далеко. В 2011 г. среди показателей был такой: 
турпривлекательность города. Так вот по ним даже Донецк не попал в 
двадцатку, а Луганск, например, занял 54 место. Донецк был лишь 18-м из 20 
городов, которые претендовали на первенство в конкурсе на звание культурной 
столицы Украины. Шахтерская столица, к сожалению, намного отстала от 
Ялты, Львова по количеству музеев, кинотеатров и театров на количество 
жителей, памятников и фестивалей. Однако, уникальный музей миниатюрной 
книги в г. Горловка, который с 1996 г. стал государственным, к сожалению, до 
сих пор почти неизвестен.  

Неудовлетворительной остается и ситуация, которая сложилась в сфере 
гостиничного бизнеса в регионе. Донецкая область располагала сетью из 79 
предприятий гостиничного типа, из которых 56 гостиниц, 2 мотеля, 2 
гостинично-офисных центра, 12 общежитий для приезжих и 7 предприятий 
других типов. Как указывалось в аналитической записке Национального 
института стратегических исследований: «Необходимую для присвоения 
«звездных» категорий сертификацию прошли 20 гостиничных предприятий 
региона». Все гостиницы области насчитывали 3274 номера на 5676 мест. 
Больше всего номеров (39,1 %) – двухместные, 31, 4 % - одноместные, 21,8 % - 
люкс, полулюкс. Только 7,7 % номеров рассчитаны на три и более мест. 
Гостиничные предприятия области расположены в 24 населенных пунктах, но 
основная их часть сосредоточена в Донецке и некоторых других крупных 
городах. Не хватает гостиниц эконом и среднего класса – уровня 3-4 звезды, 
отвечающие международным стандартам, отсутствуют кемпинги, мотели и 
предприятия техобслуживания для рекреантов, приезжающих на собственном 
авто. Еще одна проблема развития туристической сферы: низкий уровень 
развития внутреннего туризма. В основном местные туристические операторы 
не заинтересованы в продвижении туристического имиджа региона, а 
сосредоточены, преимущественно, на организации выездного туризма. 
Специалисты считают, что следует, прежде всего, наладить эффективный 
диалог между представителями бизнеса и региональными властями 
относительно признания приоритетности развития туристско-рекреационной 
сферы на региональном уровне. Отпугивает современного туриста еще и 
высокий уровень экологического загрязнения Донбасса. К сожалению, к 
печальному лидерству загрязнения атмосферы попали – Мариуполь (в 16, 5 
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раза превышает стандарты), Горловка (14,3), Макеевка (12,8).  
Еще на одном важном направлении есть недостатки: подготовка 

специалистов для сферы туризма. Несмотря на то, что только в Донецке три 
вуза готовили соответствующих специалистов (Донецкий институт 
туристического бизнеса, Донецкий национальный университет экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского, Донецкий государственный университет 
управления), исследователи отмечали, что, к примеру, лишь 15-17 % 
выпускников по этой специальности имели навыки свободного владения 
иностранными языками.  

Наш край имеет богатый ресурсный потенциал, кроме вышеуказанного, 
еще и по следующим направлениям: промышленный туризм, деловой туризм, 
этнотуризм, паломничество. Так на территории Донецкой области действуют 
общественные организации национальных меньшинств (греческая диаспора в 
Приазовье (м. Мариуполь), немецкая диаспора в Тельмановском районе, 
еврейская община в Донецке и др).  

Чрезвычайно перспективным для Донбасса является развитие 
промышленного туризма.  

Выводы. Итак, опираясь на вышеизложенное, можно утверждать, что 
Донбасс благодаря самобытным условиям природного и исторического 
развития характеризуется огромными возможностями по развитию туризма. В 
целом же следует констатировать: пока туристические возможности Донбасса 
используются крайне недостаточно. Большинство туристических фирм 
Донецкого региона, к сожалению, были ориентированы в основном на 
выездной туризм. В массовом сознании наш край продолжал ассоциироваться 
только как промышленный регион. Настало время объединить усилия 
государства и частную инициативу и направить их на изменение этих 
представлений. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность повышения 

результативности соревновательной деятельности в циклических видах 
спорта за счет повышения утилизации лактата с использованием  
чередования упражнений аэробной направленности с короткими по времени 
сериями упражнений, выполняемых в максимально доступном темпе в 
координационной структуре соревновательного упражнения.  

Ключевые слова: энергетика, мышечные сокращения, лактат, упражнения. 
Abstract. In work possibility of increase of productivity of competitive activity in 

cyclic sports due to increase of utilization of a lactate with use of alternation of 
exercises of an aerobic orientation with series of the exercises, short on time which 
are carried out at the most available speed in coordination structure of competitive 
exercise is considered. 

Key words: power, muscular contractions, lactate, exercises 
Введение. Подготовка спортсменов в данной работе рассматривается с 

позиции управления тренировочным процессом на основе биохимического 
контроля. Данный контроль является обязательным атрибутом при подготовке 
спортсменов сборных команд по различным видам спорта, особенно 
циклического характера, во многих странах Мира. Вместе с тем рациональное 
построение тренировочного процесса востребовано не только на уровне 
высшего спортивного мастерства, но и на пути становления этого мастерства. 
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Тренер, не владеющий в должной степени знаниями в области биохимии 
мышечной деятельности или не уделяющей должного внимания этой проблеме, 
сравним с  безграмотным экспериментатором, проводящим опыты на живых 
людях. 

Спорт на всех уровнях мастерства в той или иной степени требует 
выполнения высокоинтенсивных тренировочных нагрузок. Отсутствие 
контроля за восстановлением биохимических компонентов, как правило, 
приводит к утрате потенциальных возможностей спортсмена, снижению уровня 
его результативности на всех этапах становления спортивного мастерства. И 
как итог приводит к большой потере занимающихся при переходе из 
юношеского возраста во взрослый контингент. 

Рациональное построение тренировочных нагрузок в многолетнем аспекте 
системы подготовки спортсменов высокого класса - главнейший путь к 
раскрытию потенциальных возможностей человека, к достижению наивысшего 
результата в избранном виде спорта. 

Результаты и их обсуждение. Одной из актуальнейших проблем в 
построении тренировочных нагрузок спортсменов является решение задачи 
повышения утилизации лактата при выполнении упражнений гликолитической 
направленности.  

Если коротко  сформулировать  современную  тенденцию  в построении 
тренировочного процесса, то она заключается в достижении наибольшей 
скорости продвижения по дистанции без значительного "закисления" 
организма.  При этом, естественно, не отбрасывается мобилизация анаэробных 
процессов в энергообеспечении мышечного сокращения, но на первый план 
выдвигается задача более интенсивной нейтрализации  (утилизации)  побочных  
продуктов анаэробного обеспечения ресинтеза АТФ непосредственно при 
выполнении соревновательного упражнения.  

Не сбрасывая  со  счета  мощность анаэробного ресинтеза АТФ,  
представим себе такую картину,  когда два  спортсмена-пловца, имеющие 
равные  результаты, готовятся установить рекорд мира на дистанции 100 м в/с,  
но один из них при концентрации молочной  кислоты  на  уровне ПАНО 
показывает результат на 4 с хуже существующего рекорда,  а другой при том 
же  закислении (концентрация  молочной кислоты 4 ммоль/л)  имеет результат, 
на 10 с, уступающий рекордному. Можно не сомневаться, что  в этом  случае  
потенциальные возможности первого пловца предпочтительнее.  Поскольку 
концентрация молочной кислоты в организме  может  увеличиваться до 
определенных величин,  т.е. имеет ограничения,  а повышение интенсивности 
выполнения соревновательного  упражнения  с  уровня ПАНО однозначно 
будет обеспечиваться в  первую  очередь  анаэробным  метаболизмом. Причем 
окислительные процессы в самой мышце при разворачивании анаэробных 
механизмов будут опять же превалировать у того пловца,  скорость 
продвижения которого на уровне ПАНО выше.  

Узловой структурной  проблемой  тренировочного процесса является 
определение величины  объема и интенсивности нагрузки, воздействующей на 
организм спортсмена. Рациональное формирование и совершенствование 
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кинематических и  динамических  характеристик движений спортсмена, без 
учета тех внутренних механизмов,  которые обеспечивают энергетику 
мышечного сокращения,  лишают тренировочный процесс целевой 
направленности. Поэтому использование тренировочных средств и методов на 
разных этапах и периодах подготовки, прежде всего, определяется спецификой  
предстоящей соревновательной деятельности. 

Без  четких  знаний основных физиологических закономерностей 
функционирования организма в условиях работы с различной интенсивностью  
подготовить спортсмена экстра-класса при современном развитии спорта не 
представляется  возможным. При этом следует учесть, что результаты 
последних изысканий в области биохимии и достижений в области спорта  
позволяют по новому взглянуть на оптимальность чередования нагрузок 
различной направленности. 

Полученные нами результаты показывают, что важным компонентом в 
совершенствовании процесса сокращения и расслабления мышц является 
чередование упражнений аэробной направленности с короткими по времени 
сериями упражнений, выполняемых в максимально доступном темпе в 
координационной структуре соревновательного упражнения. При этом 
величину преодолеваемого сопротивления следует подбирать с таким расчетом, 
чтобы обеспечить параллельное формирование и совершенствование силовой и 
скоростной структуры движения. При соблюдении этих условий наблюдается 
упорядочение межмышечных координационных связей, повышение 
концентрации возбуждения мышц, выражающейся в увеличении частотно-
амплитудных характеристик электроактивности (ЭА) и сжатости их по 
времени. С ростом тренированности  это приводит к упорядоченности и 
перераспределению ЭА на ведущие в данной фазе движения мышцы или 
мышечные группы, сокращению времени возбуждения каждой мышцы в цикле 
движения, росту скорости сокращения и расслабления мышц в двигательном 
акте. 

При высокоинтенсивных силовых или скоростно-силовых 
кратковременных проявлениях мышечный аппарат функционирует с 
максимальной мощностью с преимущественной мобилизацией быстрых 
мышечных волокон без значительного «закисления» организма. 
Систематическое включение в тренировку кратковременных упражнений 
предельной или около предельной мощности на фоне экстенсивной нагрузки 
приводит к существенному улучшению метаболизма мышечного сокращения, 
что выражается в увеличении скорости сокращения и большей величины 
напряжения мышц, а также в уменьшении времени их расслабления при 
качественном улучшении эластических свойств мышц. 

Причем причиной снижения концентрации лактата при выполнении 
высокоинтенсивных упражнений в результате тренировок определенной 
направленности является не уменьшение продукции лактата мышцами, а 
увеличение интенсивности окислительных процессов, устраняющих продукты 
«закисления» в самих мышцах.  Уменьшение концентрации молочной кислоты 
в крови под воздействием сочетания этих упражнений неразрывно связано с 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 62 



 Том 12. Выпуск 2(2)                                                                                                   Физическое воспитание и спорт 

повышением мощности и емкости аэробной производительности организма и 
ее ролью в восстановительных процессах во время работы и по ее окончанию. 

Следует признать, что, проводя тренировку в  направлении  большего 
закисления организма,  развивая при этом в основном буферные системы 
нейтрализации лактата,  мы, образно говоря,  идем тупиковым путем, так как в 
этом случае резерв повышения результативности просматривается в основном 
только  в  биомеханических аспектах тренировки.  И напротив, ведя 
тренировочный процесс по пути повышения скорости  продвижения  без  
значительного закисления организма,  открываем возможности утилизации 
молочной  кислоты  непосредственно  в самой мышце,  тем самым отодвигая 
"потолок" закисления организма. 

Заключение. Использование кратковременных упражнений высокой 
интенсивности скоростно-силового плана  на фоне выполнения движений в 
аэробной зоне интенсивности приводит  к повышению мощности и емкости 
анаэробного алактатного  источника энергообеспечения, совершенствованию 
энерготранспортной функции креатинфосфата, активизации аэробного 
источника ресинтеза АТФ и повышению интенсивности утилизации лактата как 
в процессе выполнения работы, так после ее завершения. 

Отправлено 08.10.15 
Гилев Г.А., Бабинина Т.А., Удилова И.В. 
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Аннотация: Существенно важным моментом в реализации 

Постановления Правительства РК «О Президентских тестах физической 
подготовленности РК» является решение оздоровительных задач во 
взаимосвязи со спортом, многоборная физическая подготовленность, является 
важной основой для всех видов спорта.  

Ключевые слова: укрепление здоровья, Президентские  тесты, зимнее и 
летнее многоборье. 

Abstract: An essential factor in the implementation of the Resolution of the 
Government of the Republic of Kazakhstan "On the presidential tests of physical 
readiness of the Republic of Kazakhstan" is the solution of health problems in 
connection with the sport, mnogobornaya physical fitness is an important foundation 
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for all sports. 
Keywords: health promotion, Presidential tests, winter and summer all-around. 
В Республике Казахстан перед учеными, педагогами, врачами, военными 

ведомствами Президентом Н.А. Назарбаевым ставиться задача эффективного 
использования средств массового спорта для гармоничного развития всего 
населения и особенно молодежи, укрепление здоровья и профилактики 
заболеваний, рациональной организации досуга и формирование здорового 
образа жизни. 

Это настоятельно диктуется сложившейся ситуацией. Отмечается 
значительное ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности 
всех социально-демографических слоев населения и особенно подрастающего 
поколения. Продолжительность жизни людей упало до низкого уровня (59,7 
мужчины и 67 женщины). Сократилось число спортивных школ, ограниченный 
доступ подростков и молодежи к занятиям спортом вызвали резкий всплеск 
преступности, приобщения к вредным привычкам. 

По данным врачебно-медицинских обследований здоровье и физические 
кондиции школьников, студентов вузов ухудшаются, в силу чего современные 
требования к жизни профессиональной деятельности часто оказываются не 
посильными 40-50%, а по данным ученых до 70% молодежи по причине 
слабого здоровья и физической неподготовленности к службе в вооруженных 
силах. 

Выход в свет Постановления Правительства РК «О Президентских тестах 
физической подготовленности РК» было одним из путей решения проблемы. 

Этот исторический документ придал новый импульс развитию всего 
физкультурного движения страны и стал руководством практической 
реализации «Закона  Республики Казахстан о физической культуре и спорте 
на 19.05.2015 г». 

Рассматриваемое Постановление Правительства РК это, по сути, 
государственная программа и нормативная основа, которая определяет 
стройную систему физической подготовленности, укрепления здоровья и 
духовного облика всех слоев населения, начиная с учащихся 5 классов и 
завершая людьми пожилого возраста. 

В настоящее время уже наметились значительные положительные 
перемены социально-экономических, организационных и идеологических 
сферах по реализации оздоровительной задачи. За истекшее время в стране 
проделана большая организационно-методическая и практическая работа. Во 
всех школах, вузах, на предприятиях проводятся соревнования по нормативам 
Президентского теста: по зимнему и летнему многоборью. 

Существенно важным моментом в реализации данного Постановления 
является решение оздоровительных задач во взаимосвязи со спортом, 
многоборная физическая подготовленность, является важной основой для всех 
видов спорта.  

Опыт практической работы по президентским тестам позволил выявить и 
значительные недостатки, устранение которых позволит значительно повысить 
его эффективность. Основные из них: 
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1. Отсутствие в школах, вузах бассейнов, стрелковых тиров; 
2. Действующие нормативы нуждаются в серьезной научно-обоснованной 

корректировки (например, тест у девушек по подниманию туловища из 
положения лежа на спине явно занижен, а прыжки с места и все беговые 
нормативы у юношей и  девушек явно завышены, провести соревнования по 
стрельбе могут не все, нет оружия) 

3. Летнее и зимнее Президентское многоборье необходимо включать в 
программу спартакиад школьников и Универсиад.   Это будет способствовать 
активизации учебно-спортивной работы в школах, в колледжах, вузах. 

Укрепление здоровья нации – задача большой значимости и подход к ее 
осуществлению должен рассматриваться, как  одной из приоритетных задач, 
обеспечивающих темпы экономического развития Казахстана. Это особенно 
подчеркивается в последнем послании Президента Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана, в законе о физической культуре и спорте РК. 

В Казахстане реализуется Комплексная программа «Здоровый образ 
жизни», принятая постановлением Правительства Республики Казахстан, 
являющаяся национальной политикой формирования здорового образа жизни. 

Конкретные меры по реализации Национальной политики формирования 
здорового образа жизни предусмотрены в Указах Президента РК «О 
государственной программе «Здоровье народа», «О первоочередных мерах по 
улучшению здоровья граждан Республики Казахстан» директивных документах 
Центральных исполнительных органов, как один из главных приоритетов 
дальнейшего развития Казахстана. 

Учитывая положительные результаты проводимых мероприятий по 
повышению ответственности граждан в вопросах сохранения и укрепления 
своего здоровья, роль повышения уровня информированности и выработки 
гигиенических навыков в предупреждении заболеваний населения, Указами 
президента Республики Казахстан «Об объявлении 2015г Годом здоровья и «О 
дальнейших мерах по государственной политики индустриализации и 
реализации Стратегии «Казахстан-2050» особое внимание уделено вопросам 
пропаганды здорового образа жизни, предупреждения заболеваний и 
укрепления здоровья населения. 

Для руководства и практического использования создана необходимая 
методическая база для специалистов, среди них такие, как «Нормативно-
правовая база службы ФЗОЖ» и другие. 

В целях реализации задач в Казахстане создана и функционирует Служба 
формирования здорового образа жизни, имеющая свою сеть и структуру на 
всех уровнях оказания первой медицинской помощи. 

Основными направлениями организации службы на республиканском и 
региональном уровнях является реализация образовательных и 
профилактических программ, подготовка специалистов по ЗОЖ, внедрение и 
расширение сети проектов ВОЗ, научное сопровождение профилактических 
программ, проведения массовых мероприятий, внедрение новых технологий, 
информационное обеспечение населения в вопросах ФЗОЖ, укрепление и 
предупреждение заболеваний. 
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Пожелание здоровья родным, близким, друзьям не удивительно, поскольку 
здоровья самое ценное, как для каждого из нас, так и государства, 
стремящегося к благополучию, прогрессу и достойной  жизни своих 
граждан. Вот почему, в первые годы становление нашей страны был принят 
исторический документ, послание Президента народу Казахстана -2030, где 
одним из приоритетных направлений деятельности правительства определена 
охрана и укрепление здоровья населения, формирование у населения нового 
образа жизни.   
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Аннотация: Хореография и сам танец являются уникальными средствами 
для поддержания здорового образа жизни. 

Ключевые слова: хореография, танец, танцевальное искусство. 
Abstract: The choreography and the dance are unique means for maintaining a 

healthy lifestyle. 
Keywords: choreography, dance, dance art. 

Танцевальное искусство существует с древних времен. Именно танец был 
одним из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства.   Танец 
всегда был в центре важных событий. Ритуальные танцы сопровождали 
погребение человека. Некоторые танцы посвящались весеннему севу, сбору 
урожая, а также играли роль заклинаний. Участники подобных ритуалов пели и 
плясали под ритмичные звуки барабанов. 

Пляски были распространены у народов древнего мира. Танцующие 
стремились, чтобы каждое движение, жест, мимика выражали какую-либо 
мысль, действие, поступок.  

В произведениях древних поэтов, писателей, художников встречаются 
названия танцев и их участников, описываются правила исполнения. Описание 
танцев можно встретить у Аристотеля, в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида, 
в комедиях Аристофана. 

Танцы древних греков можно разделить на священные (обрядовые и 
ритуальные), военные, сценические, общественно-бытовые. Примерно такие же 
по характеру танцы были и у других народов. 

Танцы, традиционно распространённые в какой-нибудь стране или 
народности, называются народными. Они являются такой же частью жизни, как 
праздники и торжества. Сценические танцы исполняются для зрителя в театрах 
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и концертных залах, их показывают в фильмах и по телевидению. 
Танцевальная культура казахского народа известна с древних времен. 

Народные танцы “Ормекби”, “Коянби”, “Аюби”, “Насыбайшы”, “Ортеке”, 
“Каражора”, “Тепекок” — это одни из самых популярных танцев у казахов уже 
не одно тысячелетие. Они являются настоящими образцами древнего 
танцевального искусства народа. 

В основе многих массовых танцев лежат народные игры и состязания. Так, 
танец джигитов из оперы «Кыз-Жибек» изображает лихую скачку на конях и 
стрельбу из лука. В танце «Болбраун» сочетается веселая пляска молодежи и 
пантомимная сценка народной борьбы. 

Лучшие исполнители казахских танцев раскрывают характер казахского 
народного танца, ставят задачу – создать народный танец на основе народного 
творчества и народных игр, сообразно духу и существу народной культуры.  

Будучи одним из видов искусства, танец является сильнейшим средством 
эмоционального воздействия. Существует много стилей сценического танца: 
классический, народный, современный эстрадный, джазовый, степ и балет. 
Будучи одним из видом искусства, танец является сильнейшим средством 
эмоционального воздействия. Существуют много стилей сценического танца: 
классический, народный, современный эстрадный, джазовый, степ, появился 
такой вид танца как уличный. Проводятся флэш мобы на площадях, с 
использованием модерна. 

Существуют также танцы, которые танцуют для собственного 
удовольствия на дискотеках, в клубах и бальных залахиногда их называют 
общественными. 

Танец – способ выразить свое настроение и чувства при помощи 
ритмических шагов и движений тела. Во многих странах танец – важная 
неотъемлемая часть культуры. 

Обещание и положительные эмоции – вот две основные функции танца. 
При этом вторая, как мне кажется, является основной. Танец не только 
отражает жизнь, еще в большей степени он передает наше собственное 
отношение в жизни. Танец побуждает нас к действию – мы учимся танцевать. 
Но даже тот, кто не танцует, находит в танцах сто-то свое: кто-то любит 
слушать танцевальную музыку, у кого-то влечет на танцы сама атмосфера 
танцевального зала, где так легко можно завязать новое знакомство. Танец учит 
нас гибкости, умению не теряться в любой ситуации. Музыка, свет и общество 
людей создают атмосферу, в которой танцор всегда может проявить свою 
индивидуальность, рассказывая о себе языком танца. 

 Танцы – вещь полезная приятная. Танцуя, ты развиваешь свое тело. Танец 
может прибавить уверенности себе и даже сделать тебя счастливее. Учиться 
танцевать – очень увлекательное занятие. Это прекрасный способ провести 
время с друзьями. Танцевать можно под любую ритмичную музыку, какая тебе 
нравиться.  

Потребность в движении – естественная потребность человека, 
неотъемлемое свойство его организма, необходимая основа его жизни и 
здоровья. Каждый человек хочет быть здоровым: здоровый организм успешно 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 67 



 Том 12. Выпуск 2(2)                                                                                                   Физическое воспитание и спорт 

сопротивляется различным заболеваниям. Здоровье выражается в гармоничном 
развитии всех фикций человека, всех систем его психофизической структуры; 
достижению этой цели прекрасно служат регулярные занятия хореографией, 
желательно – с самого раннего возраста.  

Хореография располагает для этого средствами, уникальными по 
заключённых в них возможностям; особое же достоинство этих средств состоит 
в их очевидной, бесспорной доступности. Основное достоинство хореографии, 
как средство эстетического, физического воспитания подрастающего поколения 
заключается в том, что она располагает большим разнообразием упражнений и 
методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на 
молодой организм, способствовать развитию двигательного аппарата и 
оснащать его необходимыми двигательными навыками, например, - 
формировать правильную осанку. 

Например, целенаправленные комплексы танцевальных упражнения 
применяются в качестве корректирующих, а также повышающий тонус 
утомленных мышц восстанавливают работоспособность и утраченные 
двигательные функции. Такие комплексы могут быть направлены на развитие 
силы, укрепление суставов и повышение их подвижности; они активно 
воздействуют на сердечно-сосудистый, нервно-мышечный и костно-связочный 
аппарат человека. 

Кладовая хореографических ресурсов поистине волшебна накопленные в 
ней средства развития организма приносят огромную пользу, помогая решать 
на уроках танца многие социальные – культурные проблемы по укреплению 
здоровья и творческому совершенствованию. 
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складывающихся в ней отношений, в частности - через отношения данного 
человека с остальными членами команды. Это хорошо и для достижения 
общекомандных целей, и для отдельно взятого спортсмена, так как 
заставляет его развиваться. 

Ключевые слова: спортсмен, команда, мотивация, деятельность.  
Annotation: On the psychology of an athlete affects a team through the system 

developing in her relationships, in particular - through the relationship of the man 
with the rest of the team. It's good for the team to achieve the goals for individual 
athlete, as the causes of its development. 

Keywords: athlete, team motivation activities.  
Существует много споров по поводу положительного или отрицательного 

влияния прочных межличностных отношений внутри спортивной команды на 
мотивационную сферу спортсменов и на эффективность деятельности команды 
в целом. 

Положительное влияние команды на формирование и развитие личности, 
на его мотивационную сферу, состоит в следующем [2]: 

1. В команде спортсмен окружен людьми, которые являются для него 
основным источником мотивации на достижение целей (тренер, лидер команды 
и другие). 

2. Команда является таким местом, где спортсмен отрабатывает свои 
профессиональные и коммуникативные умения и навыки. 

3. Отношения между людьми, складывающиеся в спортивных командах, 
несут в себе позитивные социальные нормы и ценностные ориентации, которые 
усваиваются личностью, включенной в систему групповых взаимоотношений. 

4. От участников команды спортсмен получает информацию, 
позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и 
укреплять все положительное в своей личности, избавляться от отрицательного 
и недостатков. 

5. Команда снабжает спортсмена системой положительных 
эмоциональных подкреплений, необходимых для его развития. 

На психологию спортсмена команда влияет через систему 
складывающихся в ней отношений, в частности - через отношения данного 
человека с остальными членами команды. Мы уже знаем о том, что при разных 
отношениях индивиды проявляют себя с различной, положительной или 
отрицательной, стороны, поэтому для обеспечения преимущественно 
положительного влияния группы на личность важно добиться того, чтобы 
межличностные отношения в ней были благоприятными [3]. 

Также следует отметить, что важным фактором индивидуального 
психологического развития человека являются его знания о самом себе. Иначе, 
как от других людей, в процессе непосредственного общения с ними, он эти 
знания получить не может. Команда и составляющие ее люди являются для 
спортсмена своеобразным зеркалом (вернее - разными зеркалами, каждое из 
которых по-своему отражает его), в котором выражается человеческое «Я» [4]. 
Точность и глубина отражения личности в команде прямо зависят от 
открытости, интенсивности и разносторонности общения данной личности с 
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остальными членами команды. 
Для развития у себя тех или иных достоинств спортсмену необходимы 

соответствующие стимулы, положительные подкрепления. Их основным 
источником также являются люди, окружающие его в команде. 

Если о положительном воздействии группы на индивида (команды на 
спортсмена) много и хорошо написано и педагогической, социологической и 
психологической литературе, то о фактах отрицательного воздействия известно 
немного. 

Французский исследователь Г. Лебон в книге под названием «Толпа», 
опубликованной в 1895 г., попытался вывести общие законы поведения 
человека в неорганизованной общности людей. Он утверждал, что средний 
человек в массе людей, в толпе обнаруживает более низкий уровень 
интеллекта, чем вне ее. В толпе он более доверчив, агрессивен, ожесточен, 
нетерпелив, аморален и даже способен вести себя на уровне животного. 
Очевидно, Г.Лебон преувеличивал отрицательное влияние толпы на индивида, 
но, тем не менее, в его суждениях и выводах содержалась определенная доля 
истины. Ее подтвердили последующие экспериментальные исследования. Те 
специфические изменения в психологии и поведении человека под влиянием 
толпы, на которые одним из первых обратил внимание Лебон, внимательно 
исследованы в социальной психологии под названиями «обезличивание» и 
«деиндивидуализация» [5]. Это, к сожалению, всегда будет происходить в 
спортивной команде, индивидуальность отдельного спортсмена зачастую в ней 
стирается, если речь не идет о явно выраженных лидерах команды. 

Другим возможным отрицательным следствием группового влияния может 
быть то воздействие, которое оказывается обычно на одаренных творческих 
личностей, существенно отличающихся по своей психологии от большинства 
членов данной группы. На это обстоятельство в свое время обратил внимание 
В.М.Бехтерев. 

В спортивной команде при тесных межличностных отношениях и высокой 
степени коммуникации между спортсменами явление, о котором пишет В.М. 
Бехтерев может встречаться достаточно часто. Это может негативно сказаться 
на результате команды в целом. Данный риск можно нейтрализовать через 
повышение авторитета лидера, который будет чаще, чем другие члены 
команды, принимать какие-либо решения. 

Также не мало исследований на тему положительного или отрицательного 
влияния общения внутри команды было проведено с использованием 
тестирования [6]. В ходе тестирования формировались группы людей на основе 
взаимных симпатий, и сравнивалась эффективность работы таких групп с 
успешностью деятельности других малых групп, сформированных без учета 
взаимных симпатий. 

Таким образом, данный вопрос до сих пор остается дискуссионным, хотя 
на наш взгляд, от крепких межличностных отношений все-таки больше 
позитивных последствий, нежели негативных. Мотивация – это совокупность 
побуждающих факторов, определяющих активность личности. Она играет 
большую роль, в деятельности человека, особенно в спортивной. Ее 
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отличительной чертой является специфика протекания спортивной 
деятельности в командном или индивидуальном стиле спортивной 
деятельности. В командном стиле отмечается большое влияние 
межличностного взаимодействия нежели в индивидуальном. 
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Аннотация: В фазе броска одной рукой в прыжке на фоне торможения 

локтевого сустава происходит резкое увеличение скорости разгибания 
лучезапястного сустава, и только после максимального его разгибания 
начинается стабильное движение кисти. Для этого должен осуществится 
захлест кисти. Положение кистей является важной частью хорошего броска. 
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Abstract: In the phase of the throw with one hand in a jump on the background 

of inhibition of the elbow there is a sharp increase in the rate of extension of the wrist 
joint, and only after the maximum extension begins his steady movement of the brush. 
To this must be realized tie-brush. The position of brushes is an important part of 
good throws. 

Tags: cast, equipment, ball, jump method. 
Хороший снайпер должен знать основы техники броска. Не следует 

следить глазами за полетом мяча, в течение всего процесса забрасывания взгляд 
должен быть сконцентрирован на корзине. Основным звеном техники 
движения руки с мячом является координационное взаимоотношение в 
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движении предплечья и кисти. В рабочей фазе броска одной рукой в прыжке на 
фоне торможения локтевого сустава происходит резкое увеличение скорости 
разгибания лучезапястного сустава (движении приобретает хлестообразный 
характер). Это связано с тем, что оптимальное использование пассивных сил 
достигается в случае, когда в рабочей фазе броска на фоне начавшегося 
разгибания в локтевом суставе продолжается обратно направленное движение в 
лучезапястном суставе, и только после максимального его разгибания 
начинается стабильное движение кисти. Для этого должен осуществится 
«захлест» кисти, после чего сгибание в лучезапястном суставе осуществляется 
за счет использования кинетической энергии, накопленной в предыдущих 
движениях.  

Следует отметить, что важным элементом при выполнении броска одной 
рукой в прыжке является правильное расположение ног перед отталкиванием. 
Ступни должны располагаться параллельно друг другу, ось их должна быть 
ориентирована на центр корзины. При таком расположении ступней перед 
выпрыгиванием тело в полете имеет кинетический момент, направление 
которого совпадает с направлением выполняемого броска. Если это правило 
нарушено, то спортсмену в фазе прыжка придется корректировать направление 
броска, при этом кинетическая энергия тела не вкладывается в бросок мяча; 
напротив, спортсмен должен приложить дополнительные усилия, чтобы 
погасить ее. 

Естественно, как дальность, так и точность броска при этом существенно 
снизятся. Поскольку перед фазой выпрыгивания спортсмен находится в фазе 
разбега, то правильная установка ступней ног должна завершать названную 
фазу. У спортсмена при этом, как правило, нет времени на дополнительные 
движения для правильной установки ступней ног, поэтому этот навык должен 
быть доведен до автоматизма, что может быть достигнуто только путем 
целенаправленных тренировок. 

При броске в прыжке спортсмен держит ступни приблизительно на 
ширине плеч, носки направлены в сторону корзины. Главное для хорошего 
броска - движение руки и кисти в момент отрыва мяча. Если достигнут 
плавный отрыв, то другая рука менее склонна мешать броску. Спортсмен 
помещает мяч на выполняющую бросок кисть. Когда мяч принимает 
уравновешенное положение на пальцах, другая рука держит запястье руки, в 
которой находится мяч. Для обеспечения соответствующего обратного 
вращения средний палец помещается на середину мяча. Эффективность 
данного приема подтверждена данными стерео фотометрии.  

Еще один метод обучения - использование отметок на мяче. Рука, 
выполняющая бросок, располагается внутри отмеченной области Большой 
палец противоположной руки находится внутри круга, обозначенного 
спортсменом. Итак, кисть игрока в темной области, а большой палец внутри 
круга под углом, наиболее удобном для спортсмена. Кроме того, на мяче может 
быть прочерчена средняя линия для того, чтобы удобнее было следить за 
обратным вращением мяча. 

Следующий метод: спортсмен одевает на руку перчатку с прорезанными 
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отверстиями для пальцев, благодаря чему ладонь утрачивает чувствительность, 
а пальцы при касании мяча наоборот становятся более чувствительными. 
Данный метод можно использовать на тренировках подготовительного периода 
или при отработке бросков. Для совершенствования движения запястья 
хорошим упражнением являются броски из положения сидя на стуле. 

Основные ошибки при бросках: 
1. Если угол, образованный локтевым суставом составляет менее 90°, 

бросок превращается в метание. 
2. Если мяч отрывается но от указательного и среднего пальцев, а от 

среднего и безымянного пальцев кисти, это ведет к боковому вращению 
3. Игрок не должен следить за полетом, особенно при броске в движении. 
4. Если спина и плечи слишком сильно отклонены назад, это укорачивает 

амплитуду движения игрока. 
5. При выполнении броска не надо продолжать движение вперед; чтобы 

обеспечить хорошее равновесие, игроку следует сделать отметки на полу для 
отталкивания и приземления. 

6. При выполнении броска игрок должен направлять локоть к корзине в 
плоскости и по одной линии, совпадающей с центром кольца. 

7. Другая рука не должна оказывать влияние на отрыв мяча или его 
направление. 

Следует отметить, что важным элементом при выполнении броска одной 
рукой в прыжке является правильное расположение ног перед отталкиванием. 
Ступни должны располагаться параллельно друг другу, ось их должна быть 
ориентирована на центр корзины. При таком расположении ступней перед 
выпрыгиванием тело в полете имеет кинетический момент, направление 
которого совпадает с направлением выполняемого броска. Если это правило 
нарушено, то спортсмену в фазе прыжка придется корректировать направление 
броска, при этом кинетическая энергия тела не вкладывается в бросок мяча; 
напротив, спортсмен должен приложить дополнительные усилия, чтобы 
погасить ее.   
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Аннотация: Интерес к проблеме двигательной активности человека, в 

том числе школьников обусловлен, прежде всего, тем, что здоровье и будущее 
детей во многом зависит от своевременного использования благоприятных 
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Abstract: Interest in the motor activity of the person, including the school is 
primarily due to the fact that the health and future of children depends largely on the 
timely use of favorable factors set forth in the body of the child. 
     Keywords: Health, healthy lifestyle, exercise, physical development. 

Во всех цивилизованных странах главным богатством человека считается 
его здоровье. Здоровый человек является творцом любого общества, является 
энерго преобразующим потенциалом, представляет собой  источник радости, 
интеллектуальной и физической работоспособности. 

Однако, сложившаяся сегодня ситуация с состоянием здоровья людей 
особенно детского населения, вызывает вполне обоснованную тревогу. 

Не случайно, в своем обращении Президент РК Н.А.Назарбаев к народу 
Казахстана особо отметил, что здоровье человека отнесено к приоритетным 
направлениям государственной политики в области образования.(1) 

По данным ряда исследователей (Ю.П.Лисицын, Г.И.Царегородцев и др.) 
если принять уровень здоровья за 100%, то 20% зависит от наследственных 
факторов; 20% - от условий внешней среды; 10% - от деятельности системы 
здравоохранения, остальные же 50% - зависит от самого человека, от того 
образа жизни, который он ведет.  

Здоровый образ жизни означает, прежде всего, полноту включенности 
человека в различные формы и способы деятельности, гармоничное сочетание 
социально-типического и индивидуального в его развитии. 

По мнению ряда исследователей (И.И.Брехман, В.В.колбанов, Г.К.Зайцев и 
др.) в понятие ЗОЖ входят следующие составляющие: 

• отказ от вредных пристрастий 
• оптимальный двигательный режим 
• рациональное питание 
• закаливание 
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• личная гигиена 
• положительные эмоции 
• уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок 
• культура межличностных отношений. 
Среди компонентов ЗОЖ трудно выделить главные и второстепенные, т. к. 

только в комплексе они могут оказывать желаемый оздоровительный эффект, 
формировать и развивать здоровье человека. Тем не менее, нельзя, не выделить 
такую составляющую ЗОЖ, как двигательную активность человека, его 
привычный двигательный режим, от особенностей которого, в значительной 
степени зависит здоровье, а именно  уровень и гармония физического развития, 
функциональное состояние организма. 

Под понятием «двигательная активность» подразумевается сумма 
разнообразных движений, выполняемых человеком в процессе своей 
жизнедеятельности.  При этом, как отмечает А.Г.Сухарев(3), в детском и 
подростковом возрасте двигательную активность можно условно разделить на 
три составные части: активность в процессе физического воспитания, 
физическая активность, осуществляемая во время обучения, общественно-
полезной и трудовой деятельности и спонтанная физическая активность в 
свободное время. Все три части тесно связанны между собой и обеспечивают 
определенный уровень суточной двигательной активности. Двигательная 
активность – понятие комплексное и не ограничивает развитие лишь 
двигательных способностей, а органически включает в себя и личностную 
характеристику человека, уровень его морально-волевых и ценностно-
мотивационных качеств. 

Движение – важнейшее свойство жизни. В настоящее не известно такого 
более физиологического метода стимуляции различных систем человеческого 
организма, как мышечная деятельность. Оно постоянно тренирует и 
совершенствует механизмы регуляции, направленные на восстановление 
функций различных органов и систем, а также уровня «дееспособности» 
человека в целом. 

 Двигательная активность, является одним из элементов регуляции 
функционирования организма человека. Усиливает его адаптивные 
возможности к освоению перемен, т.е. она создает основы для сохранения 
единства организма и окружающей среды в сложных меняющихся условиях. 

Интерес к проблеме двигательной активности человека, в том числе 
школьников обусловлен, прежде всего, тем, что здоровье и будущее детей во 
многом зависит от своевременного использования благоприятных факторов, 
заложенных в организме ребенка. 

Для растущего организма подростка очень важно соблюдение 
оптимального двигательного режима, поскольку в этот период заканчивается 
формирование двигательного анализатора. Кроме того, это и период полового 
созревания, со всеми присущими ему негативными явлениями (чрезмерной 
возбудимости, эмоциональностью, конфликтностью). 

Поэтому двигательная активность не только совершенствует деятельность 
основных физиологических систем организма подростка, способствует 
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оптимальному физическому развитию, развитию моторики, закаливанию 
характера, выработке воли, выдержки, организованности, 
дисциплинированности. 

Все это предполагает в целостном педагогическом процессе формирования 
личности подростка включение его в физкультурно-спортивную деятельность, 
направленную на поддержание оптимального двигательного режима, помочь 
им в выработке стиля ЗОЖ. 

Примечательны данные о мотивах занятий подростками ФК и спортом 
(59%). Многие ученики выбирают определенные виды спорта, потому что их 
сверстники занимаются этим видом спорта. Некоторые подростки занимаются 
избранным видом спорта по совету преподавателей ФК, тренеров или 
родителей (37%).  

Оптимальный суточный двигательный режим занятий подростками ФК и 
спортом (по А.Г. Сухареву)должен составлять от 28 до 30 тыс. шагов или 12-17 
км наши данные показывают, что в режиме дня подростка большую часть 
времени занимают компьютерные игры, телепередачи, прослушивание музыки 
(56%), это создает большую конкуренцию занятиям ФК и спортом, усугубляют 
и без того, малоподвижный образ жизни детей  и подростков. 

Учитывая рекомендованные нормы суточного и недельного двигательного 
режима подростков, можно констатировать, что достаточный двигательный 
режим имеют далеко не все подростки 
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Аннотация: методы воспитания прыгучести у баскетболистов должны 
способствовать развитию комплекса физических качеств, которые, в 
конечном счете, содействовали бы возможности большему повышению 
мощности толчка, специального двигательного навыка.  
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Abstract: The methods of education jumping in basketball should contribute to 

the development of the complex physical qualities, which ultimately contributed to the 
possibility of greater increase power push specific motor skill 

Keywords: methods, jumping, basketball, load. 
Двигательная деятельность баскетболистов характеризуется высоким 

темпом и интенсивностью соревновательных и тренировочных нагрузок. В 
настоящее время в игровой практике возрастает процент применения активных 
форм защиты и нападения (прессинг, быстрый прорыв, плотная опека 
нападающих по всему полю). Острые игровые ситуации требуют от игрока 
передвижения по площадке на максимальной скорости, резких остановок, 
прыжков с максимальными усилиями в условиях атлетической борьбы при 
подборе мяча под кольцом. 

Как известно, баскетбол относится к игровым видам спорта, требующим 
значительного проявления скоростно-силовых способностей. Одним из 
наиболее значимых элементов соревновательной деятельности баскетболиста, 
эффективность выполнения которого прямо зависит от уровня скоростно-
силовых способностей, являются различные виды прыжков. Многие 
исследователи отмечают, что высокий уровень скоростно-силовых качеств 
положительно влияет на техническую подготовку занимающихся, на 
формирование у них двигательных навыков и на способность к концентрации 
усилий во времени и пространстве.    

        Таким образом, мы приходим к заключению, что игровая 
деятельность баскетболистов во многом зависит от уровня развития скоростно-
силовой подготовленности спортсменов, т. к. она является основой 
специальной физической подготовленности и оказывает существенное влияние 
на эффективность выполнения технических действий. При этом, технические 
приемы, структурно связанные с проявлением прыгучести, являются ведущими 
в арсенале квалифицированных баскетболистов и оказывают решающее 
влияние на результат игры в целом. 

Практика тренировки и научных исследований преимущественно выявило 
применение ряда прыжков, это - прыжки с отталкиванием одной ногой с 
разбега и прыжки толчком двумя ногами с разбега. 

 Прыжки с отталкиванием одной ногой с разбега наряду с прыжками 
толчком двумя ногами с разбега выполняются на большой скорости и являются 
основными видами прыжков, применяющимися в атаке. 

Прыжки с шага с отталкиванием одной ногой применяются 
квалифицированными спортсменами не часто, это – скорее следствие ситуации, 
когда необходимо некоторое смещение во время прыжка и выполнить прыжок, 
отталкиваясь двумя ногами, не представляется возможным. 

Прыжки с шага с отталкиванием двумя ногами – один из наиболее 
распространённых видов прыжков. Сюда относятся все прыжки, когда 
спортсмен, получая мяч, меняет положение одной из ног перед броском или 
делает шаг для прыжка толчком двумя ногами в защите. Такие движения перед 
отталкиванием помогают полнее использовать потенциал упругих компонентов 
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мышц. 
По характеру мышечной деятельности прыжок относится к группе 

скоростно-силовых упражнений с ациклической структурой движений, в 
которой в главном звене толчке развиваются усилия максимальной мощности, 
имеющее реактивно-взрывной характер. Скоростно-силовые способности 
проявляются при различных режимах мышечного сокращения и обеспечивают 
быстрое перемещение тела в пространстве. Наиболее распространенным их 
выражением является так называемая “взрывная” сила, т. е. развитие 
максимальных напряжений в минимально короткое время – прыжок. 

Таким образом, прыгучесть является одним из главных специфических 
двигательных качеств, определяющее скоростью движения в заключительной 
фазе отталкивания. Чем быстрее отталкивание, тем выше начальная скорость 
взлета. 

Все методы воспитания прыгучести у баскетболистов должны 
способствовать развитию комплекса физических качеств, которые, в конечном 
счете, содействовали бы возможности большему повышению мощности толчка, 
специального двигательного навыка. Основными методами воспитания 
прыгучести являются: 

- метод повторного выполнения упражнения, характеризующийся 
выполнением упражнения (определенное количество повторений) через 
определенные интервалы отдыха (между подходами или сериями), в течение 
которых происходит достаточное восстановление работоспособности 
спортсмена. Этот метод для развития скоростно-силовых качеств позволяет 
избирательно воздействовать на определенные группы мышц человека. 

- Интервальный метод. Этот метод внешне сходен с повторным методом. 
Но если, при повторном методе характер воздействия нагрузки определяется 
исключительно самим упражнением, то при интервальном методе большим 
тренировочным воздействием обладает и интервалы отдыха 

- Игровой метод воспитания прыгучести. Однако этот метод обладает 
существенным недостатком – ограничена дозировка нагрузки. То есть здесь 
получается, что спортсмен больше применяет это качество, чем его 
воспитывает. Конечно, есть определенная нагрузка и игрок ее получает, если он 
активно борется под щитом, выпрыгивая вертикально вверх за мячом, который 
отскочил после выполненного броска по кольцу противником. Следовательно, 
этот метод зависит от самого же спортсмена – насколько он активен в игре. 

В последнее время нашел применение метод воспитания прыгучести, 
получивший название – метод круговой тренировки, который можно проводить 
по методу повторных упражнений. Метод круговой тренировки обеспечивает 
комплексное воздействие на различные группы мышц. Упражнения подбирают 
таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в себя новую 
мышечную группу, позволяла значительно повысить объем нагрузки при 
строгом чередовании работы и отдыха. Подобный режим обеспечивает 
значительный прирост функциональных возможностей систем дыхания, 
кровообращения, энергообмена, но в отличие от повторного метода 
возможность локально направленного воздействия на определенные мышечные 
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группы здесь ограничена. 
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З метою формування активного позитивного відношення молоді до занять 

з фізичного виховання в УкрДУЗТ навчальний процес проводиться враховуючи 
зацікавленість студентів. Культивуються види спорту такі як: футбол, 
волейбол, баскетбол, аеробіка, настільний теніс, художня гімнастика та інші. З 
великим прагненням до самоствердження студенти І-х курсів йдуть до групи 
спеціалізації футбол. 

У сучасному футболі значно збільшився обсяг рухової активності, яка 
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виявляється у несподіваних ситуаціях, які постійно виникають під час гри, і, які 
потребують виявлення швидкісної реакції, здібності концентрації та 
переключення уваги, просторо-часової точності – все це характеристики 
координаційних здібностей [3,4].    

Враховуючи, що аеробіка складно-координаційний вид спортивної 
діяльності її засоби можна використовувати при підготовці футболістів на 
начальному етапі підготовки.  

Заняття аеробікою відрізняються від інших видів рухової діяльності 
відсутністю монотонності, високим емоційним рівнем, великим арсеналом 
рухових дій, постійним поновленням програм та ін. Все це дозволяє аеробіці 
підтримувати високий рейтинг популярності. На практиці засоби аеробіки 
широко використовуються у підготовці боксерів, гімнастів, фігуристів, 
футболістів (Е.С. Крючек, 2000, Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова, 2000 та ін.). 
Вправи аеробіки можна виконувати як в аеробному, так і в анаеробному 
режимах [1, 2, 5].  

З метою підтримування функціонального стану, розвитку спритності, 
витривалості, швидкісно-силових здібностей, а також для психоемоційного 
розвантаження заняття аеробікою рекомендовано застосовувати у навчально-
тренувальному процесі з групами студентів І – ІІ курсів спеціалізації футбол в 
УкрДУЗТ [1].    

В період з жовтня 2014 року по травень 2015 року в УкрДУЗТ зі 
студентами-футболістами до навчально-тренувального процесу була 
застосована методика занять аеробікою. Окрім занять, які вирішують основні 
завдання з футболу: розвиток фізичних якостей, навчання техніко-тактичним 
діям, оволодіння технікою гри у футбол, заняття аеробікою проводилися 2 рази 
на тиждень тривалістю одна година. Викладачі використовували найпростіші 
комплекси вправ під музичний супровід. До занять включалися гімнастичні 
вправи, елементи акробатики, танцювальні зв’язки. Футболісти освоювали 
базові кроки аеробіки. Темп музики використовувся у рамках навантаження на 
ЧСС 120-130 уд./хв. [1, 2]. Під час проведення заняття проводився аналіз 
помилок та надавались рекомендації по їх усуненню. 

При складанні комплексів вправ викладачі враховували особливості 
ігрової діяльності футболістів, рівень фізичної підготовки, рівень 
координаційних здібностей.  

Методика занять аеробікою складалася з двох етапів. Перший етап – 
виховання рівня загальної координаційної підготовленості. Використовувалися 
елементи бігу, ходьби у різних напрямках, стрибки з обертами на 900 та 1800, 
силові вправи [2, 5]. 

Другий етап складався з комплексів вправ із використанням предметів: 
гімнастичні палиці, скакалки, фітболи та інший інвентар, який 
використовується в аеробіці для розвитку тих чи інших м’язових груп. 
Виконувались вправи на степ-платформах [5]. 

В період застосування засобів аеробіки на навчально-практичних заняттях 
за змінами функціонального стану та рівнем координаційних здібностей 
студентів-футболістів вівся постійний контроль. Кожні 1 – 1,5 місяці 
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проводилося тестування координаційних якостей за такими техніко-тактичними 
діями [3, 4], як:  

- удар по м’ячу на дальність; 
- вкидання м’яча;  
- удар на точність; 
- жонглювання м’ячем. 
А також велось спостереження за змінами фізичної підготовленості за 

наступними тестами:  
- човниковий бік 4 х 9 метрів; 
- стрибки на двох ногах через скакалку. 
Після закінчення терміну застосування засобів аеробіки у навчально-

тренувальному процесі зі студентами груп спеціалізації футбол показники 
техніко-тактичних дій змінилися таким чином: удар на точність підвищився на 
10%; удар на дальність підвищився на 12%; показник вкидання м’яча 
збільшився на 7%, жонглювання м’ячем на 8%. 

Змінилися показники тестів з фізичної підготовленості – результат 
човникового бігу 4х9 метрів покращився в 1,5 рази; стрибки на двох ногах 
через скакалку збільшились у 2 рази. 

Як показали результати контрольних оцінювань, показники техніко-
тактичних дій та показники фізичної підготовленості студентів, які 
спеціалізуються у футболі покращились завдяки застосуванню засобів аеробіки 
до навчально-тренувального процесу. 

Використання спеціально підібраних вправ під музичний супровід 
викликали у футболістів позитивні емоції, сприяли урівноваженню нервової 
системи та надавали тренувальний вплив на організм студентів-футболістів. 

Заняття аеробікою сприяють не тільки розвитку фізичних якостей, 
підвищенню рівня фізичної підготовленості, а й поглибленню розучування 
техніко-тактичних прийомів. 

Подібну практику застосування засобів аеробіки у навчально-
тренувальному процесі для студентів груп спеціалізації футбол необхідно 
внести до навчальних планів, систематизувати, що позитивно сприятиме 
розвитку координаційних здібностей футболістів. 
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Анотація. У статті розглянуті інноваційні оздоровчі технології, які 

використовують передові педагоги. Важливе значення у навчально-виховному 
процесі належить розвитку інтелектуальних здібностей старших школярів на 
уроках фізичної культури 

Ключові слова: фізкультурно-оздоровча технологія, фізична культура, 
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Annotation. The article describes the innovative health technologies that use 
advanced teachers. Equally important in the educational process belongs to the 
intellectual abilities of high school students in physical education classes 

Key words: Health and fitness technology, physical education, fitness, 
intellectual ability, high school students, innovative technologies. 

Вступ. Фізичне виховання в навчально-виховній сфері як складова частина 
загальної системи виховання повинно забезпечити: розвиток фізичного, 
морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових та 
фізичних якостей особистості, інтелектуального виховання та психологічної 
підготовки до активного життя та професійної діяльності, на принципах 
індивідуального  підходу, пріоритету засобів оздоровчої направленості, 
широкого використання різноманітних форм рухової активності [2, 4, 8]. 

Фізичне виховання - одне з напрямків діяльності загальноосвітніх та 
спеціальних шкіл, частина всієї системи виховання, навчання, освіти та 
оздоровлення дітей 5-17 років. 
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Мета фізичного виховання при роботі зі старшокласниками в школі – 
зміцнення здоров’я, підвищити рівень фізичного стану, фізичної 
підготовленості та працездатності, інтелектуальне виховання,  задоволення 
потреб окремих учнів та суспільства у формуванні духовно та фізично 
розвиненої людини та його активної життєвої позиції [5]. 

Огляд літератури. Критична ситуація із станом здоров’я населення 
України значною мірою стосується школярів. У шкільному віці мають 
закладатися основи здоров’я, однак науковці свідчать про те, що 90 % 
випускників шкіл мають відхилення у стані здоров’я (О. Г. Сухарев, 1991; 
Г. А. Апанасенко, 1992; Т. Ю. Круцевич, 1999; О. В. Андреєва, 2002; 
О. Л. Благій, 2005; І. Гільова, 2007 ). За даними А. В. Домашенка ( 2006 ) та 
інших авторів, кількість здорових випускників шкіл становить від 5 до 25 %, а 
понад 50 % мають незадовільну фізичну підготовленість. Протягом останніх 
років проведено чимало досліджень, присвячених вивченню вдосконалення 
змісту фізичного виховання  (Б. М. Шиян, 2001; Г. В. Безверхня, 2003; 
Т. Ю.Круцевич, 2003; Ю. Ф. Курамшин, 2007). 

Основний текст. Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання 
конкретизується у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які в даний час 
активно розвиваються. Поняття фізкультурно-оздоровча технологія об’єднує 
процес використання засобів фізичного виховання в оздоровчих цілях і наукову 
дисципліну, розробці основ методик побудови фізкультурно-оздоровчого 
процесу. Практичним виявленням фізкультурно-оздоровчих технологій в 
фізичному вихованні є різноманітні фітнес-програми. Фітнес-програми, як 
форми рухової активності спеціально організовані в формах групових та 
індивідуальних занять, мають як оздоровчо-кординаційну спрямованість ( 
зниження ризику розвитку захворювань, досягнення та підтримання певного 
рівня рухових якостей), так і переслідувати цілі, які пов’язані з розвитком 
здібностей до рішення рухових та спортивних задач на високому рівні. В 
структурі фітнес-програми виділяють наступні частини: розминка, аеробна 
частина, кардіоресператорний компонент, силова частина, компонент розвитку 
гнучкості, заключна частина. Найбільш роз поширені є фітнес-програми, які 
створені на використанні видів рухової активності аеробної направленості [ 2, 
3, 4]. 

Види фітнес-програм аеробної направленості: 
–  роуп-скипинг – представляє комбінації різноманітних стрибків, 

акробатичних і танцювальних елементів с однією або двома скакалками, які 
виконуються індивідуально або в групах. Програма є однією з найдоступніших 
та емоційних видів рухової активності, дозволяє ефективно впливати на 
важливі групи м’язів, укріпити серцево-судинну та дихальну систему, 
корегувати масу тіла, розвивати загальну та спеціальну швидкісну 
витривалість, силові якості, спритність і координацію рухів. 

– памп-аеробіка – напрямок танцювальної аеробіки з використанням 
спортивних снарядів ( перекладини, міні-штанги, гантелі, амортизатори). 

–  слайд-аеробіка – програма різноманітної фізичної підготовки на основі 
латеральних ( бічних) рухів ногами, які запозичені з конькобіжного спорту. 
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Вправи слайд-аеробіки підвищують силу і координацію м’язів ніг, 
розвивають витривалість, є ефективним засобом регулювання маси тіла. 

– фитбол-аеробіка – комплекс різноманітних рухів та статичних поз з 
опором на спеціальний м’яч. Можливість проведення аеробної частини заняття 
в положені сидячи на поверхні м’яча має позитивний вплив на м’язи спини, 
нижніх та верхніх кінцівок, хребет та вестибулярний апарат. 

– шейпінг – система фізкультурно-оздоровчих занять для дівчат, 
спрямована на досягнення гармонійно розвинених форм тіла в єдності з 
високим рівнем рухової активності. В основі шейпінг-тренування закладено 
принцип раціонального використання потенціалу ритмопластичних та силових 
напрямків гімнастики, синтез вправ котрих сприяє позитивній динаміці цілого 
комплексу важливих морфофункціональних показників організму. Основні 
засоби шейпінгу – загальнофізичні вправи, які в залежності від методичної 
доцільності виконуються без предметів, з предметами, на спеціальних снарядах 
[3, 4, 6]. 

– степ-аеробіка – найбільш поширена і найбільш приваблива для школярів 
з усіх видів аеробіки. Характерною рисою проведення занять із степ-аеробіки є 
використання степ-платформи. Музика, яка виконується на заняттях, є тією 
канвою, від якості якої багато в чому залежить ефективність і привабливість 
степ-аеробіки для школярів. Музичний ритм організує рухи, підвищує настрій 
тих, хто займається. Позитивні емоції викликають прагнення виконувати рухи 
енергійніше, що підсилює їхній вплив на організм, сприяють підвищенню 
працездатності, а також оздоровленню і активному відпочинку. Темп, який 
рекомендується для аеробної фази уроку степ-аеробіки – 118-122 музичних 
акценти за хвилину. Встановлено, що, коли комплекс виконується в цьому 
темпі, поліпшується діяльність серцево- судинної системи та підтримується 
правильна механіка роботи тіла [3, 4, 6]. Уроки степ-аеробіки приваблюють 
школярів своєю доступністю, емоційністю та можливістю міняти зміст уроків 
залежно від їхніх інтересів та фізичної підготовленості. До комплексів степ-
аеробіки входять різноманітні пересування, підскоки, повороти, рухи руками, 
які виконуються в різних підходах відносно до степ-платформи. Вибір вправ 
для конкретного уроку залежить насамперед від віку та рівнів фізичної 
підготовленості учнів. У степ-аеробіці розрізняють вправи, які виконуються з 
низьким ( ударним) навантаженням та високим ( ударним). На уроках степ-
аеробіки також використовуються різноманітні комбінації рухів ніг та рук з 
різним навантаженням. Основою будь-якого уроку степ-аеробіки складають об 
єднанні серії кроків, які поділяються на основні – з однієї ведучої ноги і 
поперемінні - з постійним чергуванням ведучої ноги. Повний цикл основного 
кроку – 4 рахунки, поперемінного – 8 рахунків [6]. 

Впровадження інноваційних технологій та їх елементів до уроку фізичної 
культури дозволяє збільшити об'єм рухової активності дітей на уроці фізичної 
культури, дає змогу більш якісніше вирішувати завдання на уроці завдяки 
кращій активності учнів на уроці. Також більш якісніше можна вирішувати 
завдання фізичного виховання, а саме укріплення здоров’я, підвищення 
функціональних можливостей організму, формування мотиваційних установок 
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на фізичний і духовний розвиток, розвиток інтелектуальних здібностей. 
Інноваційні технології в більшій мірі допомагає знизити ризик розвитку 
захворювань досягнення та підтримки певного рівня рухових якостей, 
підвищити рівень загальної та спеціальної підготовки та дієздатність 
функціональних систем організму, розвиток сили різних груп м’язів та розвитку 
рухових здібностей, які дозволяють вирішувати спортивні задачі на більш 
високому рівні [7, 8]. 

Висновки.  
1. Впровадження інноваційних технологій та їх елементів до уроку 

фізичної культури дозволяють більш вирішувати завдання фізичного 
виховання, підвищити інтерес до уроку фізичної культури в школі, 
задовольнити учнів в руховій активності, підвищити здоров’я та рівень 
розвитку фізичних якостей. 

2. Важливою умовою проведення занять з фізичної культури із 
старшокласниками є забезпечення ефективними засобами і методами 
укріплення здоров’я, формування мотиваційних установок, фізичних, духовних  
і інтелектуальних здібностей. 
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Анотація. У статті розглядаються інтелектуальні здібності учнів, 
спортсменів, які спрямовані на засвоєння знань, умінь, навичок з фізичної 
культури і спорту, отриманні досвіду в організації та проведенні заходів, ігор, 
змагань. Цей навчальний процес з фізичної культури і спорту спрямований на 
осмислення навчальних, тренувальних занять і пов’язаних з ними явищ,  
процесів, на розвиток інтелектуальних здібностей.  

Ключові слова: інтелектуальні здібності, спрямованість, осмислення, 
засвоєння знань, умінь,  навичок, особистість.  

Annotation. In the article the intellectual abilities of students, athletes who are 
focused on learning and skills in physical culture and sports, gaining experience in 
organizing events, games, competitions. This educational process on physical 
training and sports aimed at understanding the educational, training sessions and 
related phenomena, processes, development of intellectual abilities. 

Key words: intellectual abilities, orientation, comprehension, learning, skills, 
personality. 

Вступ. Важливе значення  у фізичній культурі і спорті має інтелектуальна 
спрямованість, яка відіграє важливу роль у навчальному процесі. Вона  
спрямована на осмислення навчального матеріалу з фізичної культури, 
спортивної діяльності безпосередньо пов’язаних з нею явищ, процесів, на 
розвиток інтелектуальних здібностей, без яких не мислиться позитивний 
результат.  Інтелектуальні здібності розглядаються не тільки як готовність учнів, 
спортсменів засвоювати знання, уміння, навички, але й отримання досвіду в 
організації та проведенні  спортивних заходів, ігор, змагань та здібність 
мислити самостійно, творчо і продуктивно [ 6]. 

У процесі інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейську систему вищої 
освіти суттєво зростає роль технологій у фізичній культурі і спорті. Тільки 
сучасні педагогічні технології можуть забезпечити надійну якість фізичної 
культури у цілому. 

У структурі інтелектуальних здібностей учнів, спортсменів головними 
компонентами є: здібність концентрувати увагу в процесі навчання рухових дій, 
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ефективно вирішувати завдання в процесі типової структури уроків, навчально-
тренувальних занять, здібності до швидкого засвоєння спеціальних знань і 
оперуванню ними в ході навчальної діяльності, спортивного тренування, 
спостереження. Важливе значення мають  здібності до запам’ятовування 
інформації, здібність мислення, забезпечення продуктивності розумової 
діяльності учнів, спортсменів, особливо в складних ситуаціях (швидкість і 
гнучкість  протікання мислительних процесів, самостійність мислення, широта 
і глибина розуму, послідовність розуму та інше) [1, 2, 3]. 

Огляд літератури. У зарубіжній і вітчизняній літературі проблемами 
інтелектуальної спрямованості займались такі фахівці як Матвєєв Л. П., 
Курамшин Ю. Ф., Деркач А. А., Ісаєв А. А.,  Платонов В.Н., Шиян Б. М., 
Сергієнко Л. П., Круцевич Т. Ю.  Педагоги: Волкова Н. П., Кузьмінський А. І., 
Омельяненко В. Л., Подласий  І. П., Фіцула М. М., Ягулов В. В. Психологи: 
Бех І. Д., Власова О. І., Зимня І. А., Самоненко  Ю. А., Смирнов С. Д., Стоунс Е. 

Основний текст. В інтелектуальних здібностях учнів і спортсменів можна 
виділити компоненти, які мають суттєве значення в усіх сферах фізичної 
культури і спорту, в залежності від специфіки та спортивної спеціалізації. 
Основа їх полягає в наступному: 

− мотивація до занять культурою і спортом; 
− морально-вольова підготовка та психологічна підготовка в процесі 

навчально-тренувальних занять; 
− засвоєння учнями, спортсменами знань, умінь і навичок у певній сфері 

фізичної культури і спорту (надбаний рухових умінь і навичок); 
− у процесі навчання і виховання робиться акцент на розвиток фізичних 

якостей; 
− тісний взаємозв’язок з педагогічною майстерністю важливих розділів 

інтелектуального (теоретичного) навчання і розвиток інтелектуальних 
здібностей; 

− особливе значення має оздоровчий підхід до навчання як однієї з 
цінностей людини та відповідний рівень фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості. 

У зміст інтелектуальної освіти входить сукупність різноманітних знань, 
необхідних для успішного досягнення поставленої мети (таблиця 1). 

Розроблена опорна схема інтелектуальних здібностей учнів, спортсменів. 
Це в першу чергу знання,  які складають предмет теоретичної освіти та 
самоосвіти. Цей навчально-педагогічний і виховний процес та всебічний 
розвиток особистості у самовизначенні під час творчого оволодіння руховою 
фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю. Перш за все ставиться 
завдання, спираючись на матеріал таких наук як гуманітарні дисципліни, теорія 
і методика фізичної культури, історія фізичної культури, педагогіки, психології, 
анатомії і фізіології, гігієни, валеології, біомеханіки, біохімії сформувати в учнів 
і спортсменів уявлення про фізичну культуру як елемент загальної культури 
людини [7, 8, 9]. 

Увагу заслуговує цілий блок фізкультурно-спортивного та оздоровчого  
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забезпечення освітнього процесу, а саме: 
– компонент спортивно-моторних цілей, до яких входять, в першу чергу, 

такі моторні якості як сила, швидкість, спритність, витривалість; 
– компоненти афективної (емоційно-цілісної) області. Сюди входять цілі 

формування емоційно-особистісних відношень і явищ навколишнього світу. 
Емоції, які  проявляються у грі, виконанні вправ, у спорті  і  всі переживання 
при цьому. Така цільова установка дає  змогу  за   рахунок   різноманітних    
фізичних вправ і рухів так задовольнити потреби в руховій активності, щоб 
принести задоволення, радість і насолоду; 

– компонент естетичних явищ: грація, красота рухів і тіла, музичний 
супровід розглядаються як головні до естетичних вимог; 

– компонент соціальних явищ, з точки зору педагогіки, понад усе це 
моральні якості. Тому формування характеру часто розглядається в якості 
головного пункту морального виховання [4, 5, 6, 9]. 

Висновки  
1. У процесі фізичної культури і спорту важливе значення мають 

інтелектуальні здібності учнів, спортсменів, які мають суттєве значення у всіх 
сферах і структурі фізичного виховання. 

2. Навчальний процес спрямований на осмислювання навчально-
тренувального матеріалу з фізичної культури, спортивної діяльності і 
пов’язаних з ним явищ, процесів, на розвиток інтелектуальних здібностей, без 
яких не мислиться позитивний результат 
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TRAINING LESSONS 
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Анотація. В статті розглядається проблеми оптимізації 

інтелектуального виховання школярів на уроках фізичної культури. Процес 
виховання інтелектуального розвитку особистості учня можливе за умов 
використання завдань із логічним навантаженням. В результаті рухової 
діяльності поліпшується мозковий кровообіг активізуються психічні процеси, 
поліпшується функціональний стан ЦНС, підвищується розумова 
працездатність школярів. 

Ключові слова. Інтелектуальне виховання, особистість, логічне 
навантаження, інтелект школяра, оптимізація фізичної культури. 

Annotation. In the article the problem of optimization of intellectual education 
students in physical education classes. The process of education intellectual 
development of the individual student possible by using a logical tasks load. As a 
result of motor activity improves cerebral blood flow active mental processes , 
improves the functional state of the central nervous system , increases mental 
capacity of students. 

Key words. Predictive education, personality, logical load, student intelligence, 
optimization of physical culture. 

Вступ. Інтелектуальний розвиток, формування культури мислення 
інтенсивно здійснюється у процесі інтелектуального виховання, відбувається 
формування інтелектуальної культури школяра. Із метою формування 
інтелектуальної культури школяра на уроках має домінувати творча ситуація. Її 
на уроках можна моделювати в процесі розв’язання комбінованих завдань та 
завдань із логічним навантаженням, навчальних проблем, дискусій, критичного 
аналізу прочитаного, ігрових ситуацій. Творча ситуація, на мою думку, 
потребує розв’язання певної суперечності, стимулює пошукову діяльність, 
сприяє оволодінню новими знаннями, вміннями, навичками. В. Сухомлинський 
писав: «Творчість - це сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, 
особливий зв’язок між інтелектуальним життям особистості і прояви її сил в 
активній діяльності». Здійснення інтелектуального розвитку особистості учня 
можливе за умови використання вчителем завдань із логічним навантаженням. 
Завдання з логічним навантаженням допомагають учням оволодіти такими 
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прийомами, як аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, розвивають 
пізнавальні процеси пам’ять, увагу, уяву, мислення, сприяють мовному 
розвитку. [3, 4, 7] 

Весь навчально-методичний матеріал пов'язаний з циклом суспільно-
економічних дисциплін (історією і організацією фізичної культури, 
соціологією, менеджментом), психолого-педагогічних дисциплін (педагогікою, 
загальною, віковою і спортивною психологією, теорією підготовки 
олімпійському спорті), природничих дисциплін (анатомією, фізіологією, 
біомеханікою, біохімією, гігієною фізичних вправ). [6, 8, 9] 

Огляд літератури.  Великий вклад при розгляді питання інтелектуального 
виховання школярів на уроках фізичної культури внесли такі фахівці як 
В.О.Сухомлинський (1976), О.Виговська (2003), Б.М. Шиян (2003), 
А.Д.Дубенчук (2005), В.П. Заклюжний (2006), І.К.Латинов (2008), Л.П.Матвєєв 
(1991), В.Г.Григоренко (2001), В.М.Платонов (2004), Л.П. Сергієнко (2007), 
Т.Ю.Круцевич (2008). 

Основний текст. Основною базою для розумового виховання є навчальні 
дисципліни, різні форми позакласної і позашкільної виховної роботи, які є 
продовженням навчальної діяльності. Багатогранність організаційно-
педагогічних форм, спрямованих на вдосконалення розумового виховання 
учнів, становить три основні групи. Перша група - форми роботи, спрямовані 
на виховання свідомого ставлення школярів до учіння, раціональну організацію 
їхньої навчальної праці, озброєння навичками самостійного набуття знань. 
Друга група - форми навчально-освітньої діяльності, спрямовані на розвиток 
творчих здібностей, пізнавальної активності учнів. Третя група - форми 
навчально-освітньої діяльності, спрямованої на розвиток індивідуальних 
інтересів, здібностей, нахилів, талантів. На основі цих груп прогнозується 
діяльність школярів навчально-пізнавального характеру. Відповідно до статті І 
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» фізична культура — це 
«складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення 
здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного формування її особистості». [1, 2, 5] 

Неодноразово вчені різних спеціальностей стверджували, що 
інтелектуальний розвиток вимагає відповідного стану, а відомий український 
педагог В.О.Сухомлинський підкреслював, що інтелектуальне багатство особи 
залежить від гармонії фізичного розвитку, здоров'я і праці. Зв’язки фізичного 
виховання з розумовим різнобічні. Насамперед, продумана шкільна система 
фізичного виховання може бути надійним підґрунтям високого рівня розумової 
працездатності протягом всього навчального дня. [4, 7] 

Систематичні заняття фізичними вправами позначаються на творчому 
інтелектуальному довголітті. Система знань, що постійно розширюється в 
багаторічному процесі фізичного виховання, набуває все більшого 
загальноосвітнього значення і сприяє розвитку інтелекту школярів та 
збагаченню їх спеціальними фізкультурними знаннями. Сучасна освічена та й 
просто культурна людина немислима без ґрунтових фізкультурних знань. 

Освітня суть фізичного виховання тісно пов'язана із вихованням 
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пізнавальної активності і таких якостей розуму як допитливість, динамічність, 
гнучкість і гострота, для чого у фізичному вихованні, немало можливостей. 
Реалізуючи ці можливості, необхідно поряд з передачею знань оптимізувати 
пізнавальні процеси безпосередньо в ході занять фізичними вправами, 
спонукаючи учнів до осмислення рухових завдань, їх аналізу і корекції. При 
цьому використовуються наочні посібники, тренажери, різні способи 
зворотньої інформації, ігровий і змагальний методи. [2, 3, 5, 8] 

Специфіка практичної діяльності у процесі виконання фізичних вправ, ігор 
і змагань дозволяє вдосконалювати такі інтелектуальні здібності учнів як 
аналіз, порівняння і проектування своїх дій. Активізуючи розумову діяльність 
учнів, слід використовувати завдання, що вимагають самостійного пошуку 
шляхів їх вирішення. Тут, зрозуміло, необхідно враховувати, що можливості 
пізнавальної активності залежить від віку тих, хто займається , обсягу і змісту 
засвоєних знань, досвіду практичного їх застосування і рухового досвіду 
взагалі. Також багатьма дослідниками встановлено, що в результаті рухової 
діяльності поліпшується мозковий кровообіг, активізуються психічні процеси, 
поліпшується функціональний стан центральної нервової системи, 
підвищується розумова працездатність людини. [1, 4, 9] 

Однак, орієнтуючись на дослідження останніх років, виявлено, що рухова 
активність з надходженням дітей до школи різко падає. За одними даними на 50 
%, а за іншими - майже на 90 %. Дитина “граюча” різко перетворюється на 
дитину “сидячу”. Дві години на тиждень, що відводяться для занять фізичною 
культурою, не заповнюють потреби в русі в учнів, що, в свою чергу, негативно 
позначається як на їх органічному житті, так і на протіканні психічних 
процесів. Доказом сказаного можуть служити висновки С.Н. Труфанової, яка 
зазначає, що «шлях не тільки до здоров’я, ай до інтелекту». Є дані про те, що 
систематично висока рухова активність у режимі навчального дня учнів, 
безпосередньо підвищуючи функціональну діяльність м’язового апарату, 
позитивно позначається на їх психічній сфері, що науково підтверджує 
ефективність спрямованого впливу через рухову систему на центральний 
нервовий апарат і його розумові функції. Разом з тим, оптимальне 
використання рухової активності учнів, сприяє зростанню рівня розумової 
працездатності в навчальному році. Великою помилкою буде вважати, що тіло і 
розум - окремі, відокремлені сутності. Правда, навпаки, полягає в тому, що 
окремі сфери розвитку дитини - фізична, соціальна, емоційна та інтелектуальна 
- не розвиваються відособлено одна від одної. Розвиток чогось одного впливає 
на всі сфери в комплексі. [2, 5] 

Дослідження показують, що рух - найбільш шанована дітьми форма 
навчання. Наприклад, такі просторові поняття як високо-низько, далеко-
близько, ліво-право і т.д. діти краще засвоюють, здійснюючи відповідні дії: 
високо підстрибнути, низько нахилитися; далеко кинути м’ячик. 

Висновки. 
1. Важливе значення в начальному процесі з фізичної культури має 

інтелектуальне виховання, яке сприяє формуванню інтелектуальної культури 
школярів. 
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2. Необхідно враховувати, що можливість пізнавальної активності 
залежить від віку тих, хто займається обсягу і змісту засвоєних знань, досвіду 
практичного їх застосуванню і руховому досвіду. 
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Аннотация. В статье рассмотрена комплексная фитнес программа, 

называемая Stretching, а также её воздействие на физические качества 
человека. Также описано на сколько важна гибкость в жизни человека. 

Ключевые слова: Stretching, гибкость, фитнес программа 
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Abstract. In the article the complex fitness program called Stretching, as well as 
its effects on the physical qualities of the person . Also described is how much 
flexibility is important in human life 

Key words: Stretching, flexibility , fitness program 
На сегодняшний день компьютерные технологии заняли особое место в 

жизни человека. Их использование открывают людям новые возможности. При 
помощи инновационных технологий, а именно комплексной фитнес программы 
Stretching, занятия физической культуры и спортом станут доступными для 
каждого человека в домашних условиях. 

Данная фитнес программа предназначена для развития как 
неподготовленных, так и квалифицированных спортсменов. Человек, который, 
каждый день занимается комплексной фитнес программой Stretching, укрепляет 
своё здоровье и развивает различные физические качества, например, гибкость. 

Гибкость тела необходима каждому человеку, причем не только 
спортсмену, но и человеку, который не занимается спортом. От гибкости 
зависят и другие качества человеческого тела: скорость выполнения движений, 
физическая выносливость, физическая сила, ловкость (рис. 1). 

Stretching также развивает несколько видов гибкости (рис. 2). Из них 
можно выделить две основных группы: статическую и динамическую гибкости. 

Статическая гибкость. Она проявляется в зафиксированных позах 
(полушпагат, шпагат). Статические упражнения – это постоянное повышение 
амплитуды движения, сопровождающееся задержкой в одной позе от 
нескольких секунд, до нескольких минут. Упражнения можно применять в 
подготовительной части занятия, т.е. начинать с них разминку. 

Динамическая гибкость. Проявляется в энергичных маховых движениях, 
дает возможность выполнять динамические движения в суставе в совершенной 
амплитуде (прыжки, махи, движения рук, наклоны). Динамические упражнения 
могут включаться во все части тренировочных занятий. 

Физические
качества

Выносливость

Скорость Ловкость

Сила

 
Рис.1. Физические качества человека 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 94 



 Том 12. Выпуск 2(2)                                                                                                   Физическое воспитание и спорт 

 

Статическая Динамическая

Активная 

Дозированная
пассивная

Пассивная

Максимально 
пассивная

Активная Пассивная

Дозированная
пассивная
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пассивная
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Рис.2. Виды гибкости 

 
Упражнения на гибкость рекомендуется совмещать с упражнениями на 

силу, что предусмотрено в программе Stretching. 
Вывод: с помощью именно комплексной фитнес программы Stretching, при 

выполнении упражнений уменьшается риск травматизма, также улучшается 
кровоснабжение и учет расслабления тела. 
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Аннотация: В своей работе я сконцентрировала большое внимание на 
здоровье студентов, и на примере студентов нашего университета, а точнее 
их заболеваний, показала, что болезнь – не преграда для занятий физической 
культурой. Нужно только самому поверить в то, что это полезно и важно, и 
захотеть выполнять упражнения. 

Summary: In the work I concentrated great attention on health of students, and 
on the example of students of our university, to be exact their diseases, showed that 
an illness – not a barrier to occupations by physical culture. It is necessary only most 
to believe that it is useful and it is important, and to want to carry out exercises. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, тормозящая 
полноценное развитие, цивилизация, противопоказание, лечебная физическая 
культура. 

Keywords: special medical group, braking full development, a civilization, 
contraindication, medical physical culture. 

ЧЕЛОВЕК - общественное существо, представляющее собой высшую 
ступень развития живых организмов на Земле, обладающее сложно 
организованным мозгом, сознанием и членораздельной речью. 

 Цивилизация настолько облегчила жизнь человеку, что все его, в 
прошлом естественные, навыки приобрели характер чего-то выдающегося. Не 
все могут в полной мере позволить себе занятия спортом и физкультурой. Это 
люди, имеющие заболевания, при которых физические нагрузки в большом 
объеме противопоказаны. Но, несмотря на противопоказания, существует 
большое количество лечебных упражнений, спортивных занятий, которые 
разрешены людям с ограниченными возможностями организма. 

 На данный момент большое количество молодых людей, особенно 
школьников и студентов подвержены большому количеству заболеваний, 
тормозящих полноценное развитие организма. Но сами они также 
отказываются от выполнения физических нагрузок, считая, что это только 
усугубит их положение. Но это неверная тенденция. Ведь физическая культура, 
гимнастика, спорт, движение – это верный путь к полноценной, а главное 
долгой жизни. Правильный подход к своему здоровью и образу жизни – это 
главное лекарство от всех болезней. 

В ЮФУ учится более 10000 студентов. Из них физической культурой 
занимаются учащиеся первого второго и третьего курсов, количество которых 
3095 человек. Но не все могут позволить себе занятия спортом в полном объеме 
по состоянию здоровья. Для них существуют подготовительные и специальные 
группы, в которых подобраны упражнения в соответствии с их заболеванием. 
Также есть студенты, которые не занимаются физической культурой вообще. 
Эти студенты пишут рефераты. Всего в СМГ входит 212 студента, из них 170 
занимаются в учебных группах, а 42 занимаются написанием рефератов 
(временно освобождённые после операций и травм). Все эти студенты имеют 
различные заболевания, при которых противопоказаны занятия физической 
культурой в основной группе. Но все эти студенты, даже те которые пишут 
рефераты, должны хотя бы немного внимания уделять физическим нагрузкам 
для улучшения своего состояния и предотвращения развития новых 
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заболеваний. 
Вот список заболеваний, которыми болеют наши студенты:  
Сахарный диабет—2 чел., бронхиальная астма — 21 чел., дуодени́т — 6 

чел., миопия — 7 чел., заболевания центральной нервной системы — 6 чел., 
черепно-мозговая травма — 32 чел., ожирение — 4 чел., щитовидная железа́ — 
3 чел., тонзиллит — 4 чел. вегетососудистая дистония — 70 чел., сколиоз — 42 
чел., гепатит C — 3 чел., пиелонефрит — 12чел.  

В настоящее время люди изменили свои  привычки и стиль жизни. 
Появившиеся машины, поезда и самолеты, бесспорно, облегчили возможность 
передвижения, но и отняли у человека возможность передвигаться 
естественным путем. Все больше и больше людей сейчас борются за здоровый 
образ жизни, ведь физическая культура укрепляет здоровье, развивает 
физические силы и двигательные способности человека. Но, в то же время 
многие люди не осознают того, что дозированные физические нагрузки 
приносят пользу и отказываются от здорового образа жизни.  

 На смену пешей ходьбе пришли автомобили, занятия спортом заменились 
пассивным, «сидячим» образом жизни, главным образом за компьютерами и 
телевизором. Наша жизнь превратилась в сплошную гонку за карьерным 
ростом, материальным благосостоянием и другими ценностями, минуя при 
этом должный уход за своим здоровьем.  

Если человеку поставили диагноз, что он болен, он предпочтет покупку 
дорогостоящих, и в основном бесполезных лекарств, нежели тому, чтобы 
уделить время физкультуре и спорту. Ведь при любом, даже очень страшном и 
тяжелом заболевании регулярно поддерживаемая физическая активность 
является очень эффективным методом лечения.  

В своей работе я сконцентрировала на этой проблеме большое внимание, и 
на примере студентов нашего университета, а точнее их заболеваний, показала, 
что болезнь – не преграда для занятий физической культурой. Нужно только 
самому поверить в то, что это полезно и важно, и захотеть выполнять 
упражнения. Ведь движение – это жизнь. Здоровая, полноценная и активная 
жизнь. 

Большое разнообразие физических упражнений, применяемых в процессе 
физического воспитания, позволяют человеку быть в хорошей физической 
форме и вести здоровый образ жизни. Такие виды спорта как бег, ходьба на 
лыжах, бег на коньках, плавание, гребля не только развивают мышцы, но и 
укрепляют позвоночник, что позволяет с большой долей вероятности избежать 
многих заболеваний в будущем. Можно заниматься любым видом спорта 
только в целях активного отдыха, развлечения и укрепления здоровья и не 
ставить перед собой задачи достижения высоких результатов и участия в 
соревнованиях. Физическая культура бывает также лечебной, то есть 
применяется с лечебными и профилактическими целями. Одна из особенностей 
лечебной физкультуры - непосредственное активное участие самого больного в 
процессе своего лечения; он сам проделывает назначенные врачом физические 
упражнения, сам контролирует правильность их выполнения. 
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