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об ра зо ва ния и вос пи та ния, оп ре де ля е мо го 
как «уро вень и ка чес тво вос пи тан нос ти и 
со ци аль ной ком пе тен тнос ти уча ще го ся»;

 y на изу че ние не об хо ди мых пе да го ги чес ких 
ус ло вий для по лу че ния вы ра жен ных со ци-
аль ных эф фек тов в куль тур но-до су го вой, 
со ци аль но-вос пи та тель ной, об ра зо ва тель-
но-раз ви ва ю щей и со ци аль но-пси хо ло го- 
пе да го ги чес кой сфе рах де я тель нос ти вне-
ш коль но го уч реж де ния;

 y на ре а ли за ции мо ни то рин го вых ис сле до-
ва ний для пос ле ду ю ще го про екти ро ва ния 
про грамм стра те ги чес ко го раз ви тия уч реж-
де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей 
и мо ло де жи, уп рав ле ния их кон ку рен тны ми 
по тен ци а ла ми, раз ра бот ки ком плек сно-це-
ле вых про грамм, нап рав лен ных на руковод-
ство со дер жа ни ем де я тель нос ти; 

 y на со ци о ло ги чес ком соп ро вож де нии обо-
сно ван ных уп рав лен чес ких ре ше ний, ба зи-
ру ю щих ся на внед ре нии ин но ва ци он ных 
ме ха низ мов кол ле ги аль но го эк спер тно го 
уп рав ле ния со дер жа ни ем об ра зо ва тель но го 
и вос пи та тель но го про цес сов, про грам мно-
ме то ди чес ким и на уч ным обес пе че ни ем.
Даль ней шее со ци аль ное про екти ро ва ние 

на ци о наль ной мо де ли до пол ни тель но го об ра-
зо ва ния де тей и мо ло де жи, ста нов ле ние ин но-
ва ци он ной со ци аль ной тех но ло гии уп рав ле-
ния ка чес твом со ци о куль тур ной и об ра зо ва-
тель ной де я тель нос ти в об лас ти до пол ни тель-

но го об ра зо ва ния и со ци аль но го вос пи та ния 
пред по ла га ет в ка чес тве клю че во го ос но ва ния 
для со ци аль ной реф лек сии при ме не ние со ци-
о ло ги чес ко го мо ни то рин га, раз ви тие са мо а на-
ли за и уп рав лен чес ко го ау ди та в де я тель нос ти 
уч реж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
де тей и мо ло де жи.
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Summary

The article shows the role of sociological analysis 
as a methodological foundation for social transforma-
tion of out-of-school education and training as a sphere 
of organized leisure activities of pupils in the system of 
supplementary education of children and youth. The 
article also contains the empirical data of the sociologi-
cal research, reflecting the potential of innovative devel-
opment of establishments of non-formal education of 
children and youth on the basis of study ing and meet 
ing the social demand for education and socio-cultural 
services in the field of organised leisure-time of pupils.
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С.А. Ку леш,
кан ды дат са цы я ла гіч ных на вук, да цэнт ка фед ры ма ла дзёж най па лі ты кі РІВШ

РОЛяСУЧАСНАЙМОЛАДЗІЎПРАцЭСЕДЭМАГРАфІЧНАГА
РАЗВІццяБЕЛАРУСІ

Пра бле ма дэ маг ра фіч на га раз віц ця дзяр-
жаў на су час ным эта пе звя за на з маг чы-

мас ця мі іх пас пя хо ва га суп рацьс та ян ня ў блі-
жэй шай пер спек ты ве ры зы кам пос тін дус тры-
я ліз му. Ві да воч на, што знач ны дэ маг ра фіч ны 
па тэн цы ял у ста не іс тот на паў плы ваць на ста-
но ві шча кра і ны на між на род най арэ не. І на ад-
ва рот, дэ па пу ля цыю мож на раз гля даць як 
не га тыў ны фак тар на цы я наль най бяс пе кі. 
Такім чынам, пе ра адо лен не ад моў на га пры-
рос ту на сель ніц тва па-ра ней ша му зас та ец ца 
ак ту аль ным пы тан нем у шэ ра гу кра ін. Да іх 
ад но сіц ца і Рэс пуб лі ка Бе ла русь, дзе дэ па-
пу ля цый ным пра цэ сам мі ну ла ўжо двац цаць 
га доў [2, с. 29]. Да дзе ная тэн дэн цыя ха рак-
тэр на для мно гіх кра ін еў ра пей ска га рэ гі ё на. 
Вар та пад крэс ліць, што даб ра бы т на сель-
ніц тва не з’яў ля ец ца адзі ным фак та рам, які 

ўплы вае на ўзро вень на ра джаль нас ці. У эка-
на міч на раз ві тых еў ра пей скіх кра і нах нас-
туп ствы тэм паў зні жэн ня на ра джаль нас ці да 
агуль най коль кас ці на сель ніц тва ў не ка то-
рай сту пе ні ні ве лі ру юц ца па ве лі чэн нем ся рэд-
няй пра цяг лас ці жыц ця. Ска ра чэн не ся рэд няй 
пра цяг лас ці жыц ця і ста рэн не на сель ніц тва 
зак лад вае не га тыў ную тэн дэн цыю ў доў га тэр-
мі но вай пер спек ты ве. Адзна чым, што толь кі 
ад на са цы яль на-дэ маг ра фіч ная гру па (мо ла-
дзь) ва ло дае дас тат ко вым рэп ра дук тыў ным 
па тэн цы я лам, рэ а лі за цыя яко га да ла б маг-
чы масць су час на му бе ла рус ка му гра мад ству 
вый сці з дэ маг ра фіч на га кры зі су. Та кім чы нам, 
спы нім ся пад ра бяз ней на тых яе клю ча вых 
ха рак та рыс ты ках, якія да па мо гуць нам дасле-
даваць ак ту аль ны рэп ра дук тыў ны па тэн цы ял 
гэ тай гру пы.
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Вар та адзна чыць, што коль касць мо ла-
дзі 15–29-га до ва га ўзрос ту да па чат ку 2012 г. 
да сяг ну ла 2,1101 млн чал. [2, с. 26], што пра к-
тыч на скла дае чац вёр тую час тку на сель ніц тва 
рэс пуб лі кі. На фо не ста біль на га зні жэн ня агуль-
най яго коль кас ці ў апош нія дзе ся ці год дзі коль-
касць мо ла дзі іс тот на не мя ня ла ся. Так, коль-
касць мо ла дзе вай гру пы (15–29 га доў) на па ча-
так 1989 г. скла да ла 2,270 млн чал., на па ча так 
2000 г. – 2,222 млн чал., у 2009 г. – 2,2772 млн 
чал. [2, с. 56]. Улі чыў шы тое, што ў дзе вя нос-
тых га дах у Бе ла ру сі ад бы ло ся рэз кае зні жэн не 
на ра джаль нас ці (1985 г. – 16,5, 1998 г. – 9,2 на 
1000 на сель ніц тва), дэ мог ра фы адзна ча юць 
ска ра чэн не коль кас ці мо ла дзі ў апош нія га ды. 
У той жа час вар та заў ва жыць, што з 2006 г. 
адзна ча ец ца пэў нае па ве лі чэн не ўзроў ню на ра-
джаль нас ці. Да 2011 г. яна скла ла 11,5 на 1000 
ча ла век на сель ніц тва [2, с. 79], што па куль не 
ад бі ла ся на ад моў най тэн дэн цыі ў зме не коль-
кас ці на сель ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пры ве-
дзе ныя да ныя не мо гуць з’яў ляц ца пад ста вай 
для пас лаб лен ня ўва гі да ак ту аль най дэ маг ра-
фіч най сі ту а цыі з бо ку дзяр жа вы. Яны абу моў-
ле ны не толь кі за ха да мі па па вы шэн ні на ра-
джаль нас ці, але ўступ лен нем у рэп ра дук тыў ны 
ўзрост ка гор ты на сель ніц тва, на ро джа най у 
пе ры яд па шы ра на га ўзнаў лен ня ў ся рэ дзі не 
80-х гг. ХХ ст.

По лаў зрос та вая пі ра мі да ілюс труе няз нач-
ную пе ра ва гу ся род ма ла дых гра ма дзян на шай 
кра і ны муж чын – 51 % (жан чын 49 %). Ад ным 
з най больш знач ных фак та раў, што паў плы ваў 
на па ве лі чэн не коль кас ці муж чын у раз гля да-
е май гру пе, выс ту пае зні жэн не ўзроў ню дзі ця-
чай смя рот нас ці. Улі чыў шы тое, што хлоп чы каў 
на ра джа ец ца больш за дзяў чы нак, а так са ма 
знач ныя на ма ган ні ай чын най сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя па па ляп шэн ні паз на ча на га па каз чы ка, 
мы ма ем нас туп ныя су ад но сі ны па лоў па ўзрос-
та вых гру пах (таб лі ца 1) [4, с. 66–68].

Таб лі ца 1 – Ды на мі ка су ад но сін па лоў  
ва ўзрос та вай гру пе 15–29 га доў  
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь

Уз рос та вая 
гру па 

Коль касць жан чын  
на 1000 муж чын 

1989 г. 2004 г. 2011 г.

15–19 год 986 958 942
го рад 1080 983 974
ся ло 763 880 812

20–24 га ды 1017 955 946
го рад 1092 974 983
ся ло 837 880 797

25–29 га доў 984 986 971
го рад 1056 1005 998
ся ло 802 918 857

Не га тыў ным фак та рам у раз гля да е мым 
кан тэк сце з’яў ля ец ца зні жэн не до лі жан чын у 
агуль най коль кас ці на сель ніц тва. На ват па най-
больш ап ты міс тыч ных дэ маг ра фіч ных пра гно-
зах, ве ра год насць якіх вель мі ніз кая, да 2025 г. 
за ха ва ец ца іс ну ю чая коль касць на сель ніц тва. 
Не аб ход на так са ма адзна чыць, што пе ра важ-
ная коль касць мо ла дзі (ка ля 80 %) пра жы вае ў 
га рад ской мяс цо вас ці [3, с. 29], па коль кі ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь пра цяг ва ец ца пра цэс ін тэн-
сіў най ур ба ні за цыі.

Рэп ра дук тыў ны па тэн цы ял бе ла рус кай 
мо ла дзі нап ра мую звя за ны з рэп ра дук тыў ным 
зда роў ем. Пад рэп ра дук тыў ным зда роў ем, у 
ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы я мі Пра гра мы дзе-
ян няў Між на род най кан фе рэн цыі па пы тан нях 
на ро да на сель ніц тва і раз віц ця (Ка ір, 1994), пад-
ра зу мя ва ец ца стан поў на га фі зіч на га і са цы яль-
на га даб ра бы ту, а не толь кі ад сут насць зах вор-
ван няў рэп ра дук тыў най сіс тэ мы, па ру шэн ні яе 
фун кцый і/або пра цэ саў у ёй.

Та кім чы нам, рэп ра дук тыў нае зда роўе аз на-
чае маг чы масць паў на вар тас на га сек су аль на га 
жыц ця, здоль насць да ўзнаў лен ня (на ра джэн ня 
дзя цей) і маг чы масць вы ра шаць, ка лі і як час-
та гэ та ра біць. Адзна ча нае прад угле джвае пра-
вы муж чын і жан чын на ін фар ма цыю і дос туп 
да бяс печ ных, эфек тыў ных, дас туп ных па ца не 
і пры маль ных ме та даў пла на ван ня сям’і і/або 
да ін шых, аб ра ных імі нап рам каў рэ гу ля ван ня 
на ра джаль нас ці, якія не су пя рэ чаць за ко ну. 
Ма ец ца на ўва зе пра ва дос ту пу да ад па вед-
ных пас луг у га лі не ахо вы зда роўя, якія даз ва-
ля юць жан чы не без шко ды для зда роўя пе ра-
нес ці ця жар насць і ро ды, за бяс печ ва юць паў на-
цэн ную маг чы масць на ра дзіць зда ро вае дзі ця.

Ас ноў ны мі па каз чы ка мі рэп ра дук тыў на га 
зда роўя на сель ніц тва ў цэ лым і мо ла дзі ў пры-
ват нас ці з’яў ля юц ца:

 y коль касць ро даў,
 y ма ця рын ская смя рот насць,
 y дзі ця чая (у тым лі ку неа-, пе ры- і пос тна-

таль ная) смя рот насць,
 y не вы нош ван не ця жар нас ці;
 y коль касць абор таў;
 y коль касць жан чын, якія ка рыс та юц ца кан-

тра цэп ты ва мі,
 y уз ро вень бяс плод насці,
 y коль касць ІППШ / ВІЧ / СНІД,
 y рэп ра дук тыў ныя стра ты.

Та кім чы нам, звер нем ся да ана лі зу вы шэй-
паз на ча ных па каз чы каў для Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Коль касць тых, хто на ра дзіў ся ў 2011 г. 
скла ла 109 147 чал. (на 1097 чал. больш, чым 
у 2010 г.). З іх 82 967 дзя цей (62 245 у па сёл ках 
га рад ско га і 20 722 сельс ка га ты пу) на ра дзі лі ся 
ў ма ці, якія на ле жаць да мо ла дзе вай гру пы (14–
30 га доў). Ся рэд ні ўзрост жан чын, якія на ра-
дзі лі ў 2011 г., склаў 27,5 га доў (пер ша е дзі ця  – 
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25,1 га доў). У апош нія га ды ўзро вень ма ця рын-
скай смя рот нас ці мі ні маль ны – у кож ны з апош-
ніх трох га доў (2009–2011) фік са ва ла ся толь кі 
па ад ной смер ці пры ро дах. У 2008 г. па мер лі 
тры жан чы ны, у 2007 г. – шэсць. Уз ро вень смя-
рот нас ці дзя цей ва ўзрос це да 5 га доў лі чыц ца 
ад ным з ас ноў ных па каз чы каў даб ра бы ту гра-
мад ства, па коль кі ад люс троў вае не толь кі 
ўплыў бі я ла гіч ных фак та раў ры зы кі на смя рот-
насць дзя цей, але і ўзро вень іх са цы яль на га 
даб ра бы ту. У 2011 г. па каз чык смя рот нас ці дзя-
цей ва ўзрос це да 5 га доў ска ра ціў ся да 5,5 на 
1000 на ро джа ных жы вы мі (з улі кам тых, хто 
на ра дзіў ся з ма сай це ла 500–1000 г) суп раць 
11,6 у 2000 г. Па каз чык дзі ця чай смя рот нас ці ў 
Бе ла ру сі – 3,9 пра мі ле ў 2011 г. – су пас таў ны 
з леп шы мі еў ра пей скі мі. Пры гэ тым у 1995 г. 
па каз чык дзі ця чай смя рот нас ці ў Бе ла ру сі скла-
даў 13,3 пра мі ле, але з кож ным нас туп ным 
го дам няў хіль на зні жаў ся: 2005 г. – 6,4, 2006 г. – 
6,2, 2007 г. – 5,2, 2008 г. – 4,5 пра мі ле. Не каль кі 
вы біў ся з ды на мі кі 2009 г., ка лі па каз чык дзі ця-
чай смя рот нас ці зноў няз нач на вы рас – 4,7 пра-
мі ле. [2, с. 265, 267, 321]

«Для су час на га пе ры я ду ха рак тэр ны рост 
зах вор ван няў пра ктыч на па ўсіх кла сах хва роб, 
у тым лі ку ў дзя цей і пад лет каў. Па боль шас ці 
кла саў хва роб зах вор ван не дзяў чат на 6–10 % 
вы шэй чым у юна коў. У дзяў чы нак-пад лет каў 
час цей уз ні ка юць са ма тыч ныя зах вор ван ні, якія 
не га тыў на ўплы ва юць на фар мі ра ван не рэп ра-
дук тыў най фун кцыі. Адзна ча ец ца рост эк стра-
ге ні таль най па та ло гіі ця жар ных і ўсклад нен не 
ста ну пры ця жар нас ці і ро дах. Вя ду чай эк стра-
ге ні таль най па та ло гі яй, якая ўсклад няе ця жар-
насць, на пра ця гу апош ня га дзе ся ці год дзя з’яў-
ля ец ца ане мія, перш за ўсё за ло за дэ фі цыт-
ная» [6]. Ас ноў ны мі пры чы на мі пе ры на таль най 
смя рот нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь зас та юц ца 
ас фік сія і ды халь ныя рас строй ствы, звя за ныя 
перш за ўсё з унут ры чэ раў ным ін фі цы ра ван-
нем. У жан чын рэп ра дук тыў на га ўзрос ту і дзяў-
чы нак-пад лет каў адзна ча ец ца рост дыс гар ма-
наль ных зах вор ван няў.

Вель мі знач ны мі пра бле ма мі рэп ра дук тыў-
на га зда роўя з’яў ля юц ца пе ра пы нен не ця жар-
нас ці і ін фек цыі, якія пе ра да юц ца па ла вым шля-
хам (ІППШ), ук лю ча ю чы ВІЧ/СНІД. Адзна чым, 
што ў на шай кра і не па-ра ней ша му за хоў ва ец ца 
вы со кі пра цэнт пе ра пы нен ня ця жар нас ці ў жан-
чын ва ўзрос це да 30 га доў (у 60 % вы пад каў). 
Гэ тыя да ныя ўскос на свед чаць пра не дас тат ко вую 
ін фар ма ва нас ць мо ла дзі аб маг чы мас цях пла на-
ван ня сям’і і ніз кую рас паў сю джа насць су час ных 
эфек тыў ных ме та даў кан тра цэп цыі. У ця пе раш ні 
час гар ма наль ную кан тра цэп цыю вы ка рыс тоў ва-
юць толь кі 11 % жан чын, што знач на ні жэй, чым 
па каз чык у раз ві тых еў ра пей скіх кра і нах. 

Знач ным не га тыў ным фак та рам ма ця рын-
ства з’яў ля ец ца пад лет ка вая ця жар насць. Па 

гэ тым пы тан ні мож на кан ста та ваць ста ноў-
чую тэн дэн цыю. Нап рык лад, у 2010 г. коль-
касць пе ра пы нен няў ця жар нас ці ва ўзрос це 
15–19 га доў зні зі ла ся ў па раў нан ні з 2009 г. 
і скла ла 7,7 на 1000 дзяў чат 15–19 га доў 
(2009 г. – 9,0 на 1000 дзяў чат 15–19 га доў). 
У па раў нан ні з 2009 г. у 2 ра зы зні зі ла ся коль-
касць пе ра пы нен няў ця жар нас ці ў дзяў чы нак 
14 га доў і ма ла дзей і скла ла 17 вы пад каў. Ка лі ж 
ка заць пра ІППШ, то аб са лют ная коль касць афі-
цый на за рэ гіс тра ва ных хво рых у 2011 г. скла ла 
121 тыс. (у 2010 – 138 тыс., у 2009 – 149 тыс.). 
У су вя зі з не маг чы мас цю поў на га аб сле да ван ня 
на сель ніц тва на ІППШ, да ныя афі цый най ста-
тыс ты кі мо гуць ад роз ні вац ца ад рэ аль най кар-
ці ны зах вор ван ня. 

У апош нія тры га ды ў Бе ла ру сі на фо не што-
га до ва га зні жэн ня зах вор ван няў бак тэ ры яль-
ны мі ІППШ адзна ча ец ца рост ві рус ных ін фек-
цый. У 2011 г. зах вор ван не сі фі лі сам зні зі ла ся 
на 2,5 %, га на ко ка вай ін фек цы яй – на 8,2 %, 
тры ха ма ні я зам – на 13,7 %, хла мі дый най ін фек-
цы яй – на 11,8 %. У той жа час па вя лі чы ла ся 
рэ гіс тра цыя ге ні таль на га гер пе су (на 16,5 %), 
ана ге ні таль ных ба ро да вак (на 16,4 %). Уз рас ло 
(на 19,7 %) вы яў лен не хво рых з ін фек цы яй, 
вык лі ка най Micoplasma genitalium. Нось бі та мі 
ІППШ ста но віц ца мо ла дзь ад 15 да 29 га доў. 
Та му пы тан ні вы ву чэн ня ды на мі кі зах вор ван ня, 
ме ды ка-са цы яль ных асаб лі вас цей і ўдас ка-
на лен не за ха даў пра фі лак ты кі ін фек цый, што 
пе ра да юц ца па ла вым шля хам (ІППШ), з’яў ля-
юц ца вель мі ак ту аль ны мі. Гэ та абу моў ле на як 
зга да ным вы шэй вы со кім агуль ным уз роў нем  
зах вор ван ня ІППШ, так і не га тыў ным уп лы-
вам на фер тыль насць і пе ра ва гай ся род хво-
рых ІППШ мо ла дзі, якая ўсту пі ла ў най больш 
ак тыў ную фа зу дзе та род на га ўзрос ту, што 
мо жа паў плы ваць на дэ маг ра фіч ную сі ту а цыю 
ў кра і не. 

На яў насць ІППШ па вя ліч вае ры зы ку пе ра-
да чы ВІЧ у 50–300 ра зоў. Па вод ле звес так 
Рэс пуб лі кан ска га цэн тра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло-
гіі і гра мад ска га зда роўя па ста не на 1 ве рас ня 
2012 г., у Рэс пуб лі цы Бе ла русь за рэ гіс тра-
ва на 13819 вы  пад каў ВІЧ-ін фек цыі (па каз-
чык рас паў сю джа нас ці склаў 114,7 на 100 тыс. 
на сель ніц тва). За 8 ме ся цаў 2012 г. вы яў ле на 
864 ВІЧ-ін фі цы ра ва ных (8 ме ся цаў 2011 г. – 
786). Тэмп рос ту склаў 9,9 %. Па каз чык зах вор-
ван ня – 9,1 на 100 ты с. на сель ніц тва (8 ме ся цаў 
2011 г. – 8,3). Пе ра важ ная коль касць ВІЧ-ін фі-
цы ра ва ных – гэ та ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це ад 
15 да 29 га доў. Агуль ная коль касць вы пад каў 
ВІЧ-ін фек цыі ў гэ тай уз рос та вай гру пе скла дае 
8 257 (удзель ная ва га ў агуль най струк ту ры ВІЧ-
ін фі цы ра ва ных – 59,8 %). Удзель ная ва га асоб 
уз рос та вай гру пы 15–19 га доў у агуль най струк-
ту ры ВІЧ-ін фі цы ра ва ных за 8 ме ся цаў 2012 г. 
склаў 2,0 % (8 ме ся цаў 2011 г. – 1,3 %) [1].
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Ак ра мя раз гле джа ных вы шэй па каз чы каў 
рэп ра дук тыў на га зда роўя, не апош нюю ро лю ў 
су час ным дэ маг ра фіч ным кры зі се іг рае ўзрост 
ус туп лен ня ў шлюб, су ад но сі ны коль кас ці шлю-
баў і раз во даў у на шай кра і не. Адзна чым, што 
за апош нія га ды ся рэд ні ўзрост жы ха роў Бе ла-
ру сі, якія ўсту па юць у шлюб (як муж чын, так і 
жан чын), па вя лі чыў ся. Гэ та му спры я лі раз на-
стай ныя тран сфар ма цый ныя пра цэ сы, якія ме лі 
мес ца з па чат ку 90-х гг. ХХ ст. на пос тса вец кай 
пра сто ры. Па вя ліч ва юц ца тэр мі ны на ву чан ня 
бу ду чых спе цы я ліс таў, су час ны ма ла ды ча ла-
век пра во дзіць знач на больш ча су ў на ву чаль-
ных ус та но вах у па раў нан ні з прад стаў ні ка мі 
ста рэй шых па ка лен няў. Пры гэ тым уп лыў сям’і 
на дзі ця іс тот на сла бее. 

У аду ка цый ных ін сты ту тах су час ны ча ла-
век, ак ра мя прад мет ных ве даў, ат рым лі вае ўяў-
лен не аб не аб ход нас ці раз ві вац ца і ву чыц ца як 
ма га даў жэй. Аб сяг не зас во е на га заў сё ды аказ-
ва ец ца знач на боль шым, чым аб’ём зас во е-
на га па пры чы не пер ма нен тна га ўсклад нен ня 
ўсіх пра цэ саў, якія пра хо дзяць у су час ным гра-
мад стве. Та му школь ная пра гра ма мае тэн дэн-
цыю да суп ра ва джэн ня па ра лель най пра гра-
май. Пер шая вы шэй шая аду ка цыя да паў няц ца 
дру гой і нас туп ны мі. Па сут нас ці, «да рос лым», 
са мас той ным, не за леж ным ча ла век ста но віц ца 
толь кі пас ля за кан чэн ня пра цяг ла га пра цэ су 
на ву чан ня. Стан дар ты ж гра мад ства спа жы-
ван ня, якія пра па ган ду юц ца СМІ, сфар мі ра ва лі 
ў свя до мас ці мо ла дзі та кую жыц цё вую стра тэ-
гію, пры якой ма ла дыя лю дзі ім кнуц ца ў пер-
шую чар гу рэ а лі за ваць свае здоль нас ці, ве ды, 
жа дан ні і ма ры. Ус та ноў ка на са ма рэ а лі за цыю і 
асо бас нае раз віц цё зна хо дзіць ад люс тра ван не 
ў фар мі ра ван ні сям’і, у да чы нен ні да рэ гу ля-
ван ня на ра джэн няў і ма ты вах баць коў ства (таб-
лі ца 2). Як адзна ча ла ся вы шэй, ся рэд ні ўзрост 
ус туп лен ня ў шлюб у Рэс пуб лі цы Бе ла русь пас-
та ян на па вя ліч ва ец ца ў апош нія га ды [2, с. 246].

Таб лі ца 2 – Ся рэд ні ўзрост ус туп лен ня 
ў шлюб

Га ды
Пер шы шлюб Паў тор ны шлюб

муж чы ны жан чы ны муж чы ны жан чы ны

1985 23,8 22,4 37,5 34,6
1995 24,2 22,1 37,5 35,5
2005 25,7 23,5 40,4 37,8
2011 26,6 24,5 40,0 37,1

Як вы ні кае з таб лі цы 2, муж чы ны ўсту па юць 
у шлюб у ся рэд нім на два га ды паз ней, чым жан-
чы ны. Гэ та тлу ма чыц ца пат ры яр халь ны мі ген-
дэр ны мі стэ рэ а ты па мі, якія ак тыў на фун к цы я-
ну юць у ма са вай свя до мас ці на шых гра ма дзян. 
Згод на з імі, га ла вой сям’і і ас ноў ным кар міль-
шчы кам па-ра ней ша му лі чыц ца муж чы на. Та кім 

чы нам, перш чым ства рыць сям’ю, ён па ві нен 
за няць тры ва лыя па зі цыі як пра фе сі я нал. Асаб-
лі ва ак ту аль на гэ та пы тан не ва ўмо вах гла-
баль на га эка на міч на га кры зі су. У да чы нен ні да 
ма ла дых жан чын мож на адзна чыць дзве тэн-
дэн цыі па да ным па каз чы ку. З ад на го бо ку, зга-
да ныя вы шэй ген дэр ныя стэ рэ а ты пы ад бі ва-
юц ца на тым, што жан чы ны ра ней за муж чын 
ус ту па юць у шлюб, па коль кі са цы яль ны пос-
пех па-ра ней ша му аса цы і ру ец ца з за муж жам, 
сям’ёй. Ад нак у той жа са мы час мы на зі ра ем 
тэн дэн цыю да па ве лі чэн ня шлюб на га ўзрос ту 
жан чын, та му што і для іх ста но вяц ца важ ны мі 
кар’ер ныя пос пе хі. 

Вы шэй мы згад ва лі агуль ныя пры чы ны ана-
лі за ва най тэн дэн цыі для ўся го на сель ніц тва. 
У да чы нен ні ж да сла ба га по лу вар та да даць 
у якас ці ўскос най пры чы ны знач ны ўзро вень 
раз во даў. Та кім чы нам, уз рас тае коль касць 
жан чын, вы му ша ных са мас той на вы хоў ваць і 
за бяс печ ваць дзя цей. Апош няе, не сум нен на, 
нак лад вае вя лі кую фі нан са вую наг руз ку на 
ма ці-адзі ноч ку. Для ма ла дых жан чын пы тан не 
вы со кай за ра бот най пла ты як вы ні ку кар’ер ных 
пос пе хаў так са ма ак ту а лі за ва ла ся ў апош нія 
га ды, што ад люс тра ва на ў таб лі цы 3. У гэ тым 
жа кан тэк сце ў таб лі цы 3 пры во дзяц ца да ныя 
па коль кас ці шлю баў і раз во даў ва ўзрос та вай 
гру пе 14–30 га доў [3, с. 65].

Таб лі ца 3 – Шлю бы, зак лю ча ныя ся род 
мо ла дзі ва ўзрос це 14–30 га доў у 2011 г.

Коль касць  
муж чын, якія 

ўсту пі лі ў шлюб

Коль касць  
жан чын, якія 

ўсту пі лі ў шлюб

Уся го ўсту пі ла 
ў шлюб 61 497 67 749
у тым лі ку ва ўзрос це, га доў:
да 16 1 50
16–19 1 516 7 020
20–24 28 211 37 227
25–29 28 630 21 133
30 3 139 2 319

Да ныя таб лі цы 3 свед чаць, што ас ноў-
ная ма са шлю баў ся род мо ла дзі зак лю ча-
ец ца ва ўзрос це ад 20 да 29 га доў. Пры гэ тым 
ва ўзрос це да 20 га доў ся род тых, хто ўсту пае 
ў шлюб, коль касць дзяў чат знач на пе раўзы хо-
дзіць коль касць юна коў. 

Пры ана лі зе рэп ра дук тыў на га па тэн цы-
я лу бе ла рус кай мо ла дзі вар та зга даць ўзро-
вень раз во даў у на шай кра і не. Адзна чым, што 
ён па-ра ней ша му зас та ец ца ад ным з са мых 
вы со кіх у Еў ро пе, у тым лі ку і ся род мо ла дзе-
вай гру пы. У пер шую чар гу не аб ход на зга даць 
псі ха ла гіч ную не пад рых та ва насць су час ных 
ма ла дых лю дзей да цяж кас цей ся мей на га жыц-
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ця. Ім кнен не да са ма рэ а лі за цыі ся бе як асо бы 
аба роч ва ец ца няз доль нас цю да кам пра мі саў 
па між ма ла ды мі му жам і жон кай. Ак ра мя та го, 
для су час най сі ту а цыі ха рак тэр на пра змер ная 
апе ка ма ла дых лю дзей ста рэй шым па ка лен-
нем (баць ка мі, пе да го га мі). Гэ та пры во дзіць да 
рос ту ін фан ты ліз му ў ма ла дзёж ным ася род дзі, 
няз доль нас ці і не жа дан ня браць на ся бе ад каз-
насць, рос ту ге да ніс тыч ных нас тро яў. Вы шэй-
адзна ча нае ты чыц ца боль шас ці знач ных сфер 
дзей нас ці со цы у му.

Та кім чы нам, ана ліз вы лу ча ных па каз чы-
каў у ком плек се з да ны мі, ат ры ма ны мі ў апош-
нія га ды шэ ра гам дас лед чы каў ад нос на ус та но-
вак бе ла рус кай мо ла дзі на 1–2-дзет ную сям’ю, 
даз ва ляе зра біць выс но ву пра тое, што ча каць 
ві да воч ных па зі тыў ных змя нен няў у дэ маг ра фіч-
най сі ту а цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у блі жэй шай 
пер спек ты ве не да во дзіц ца. Тым не менш па доб-
ныя вы ва ды не па він ны выс ту паць пад ста вай 
для пас лаб лен ня ўва гі з бо ку дзяр жа вы і гра мад-
ства да дэ маг ра фіч най сі ту а цыі ў на шай кра і не. 
Хут чэй яны па він ны пры вес ці да ка рэк цыі ра ней-
шых або рас пра цоў кі но вых за ха даў па пе ра адо-
лен ні дэ па пу ля цый ных тэн дэн цый з ак цэн там на 
мо ла дзе вую са цы яль ную гру пу.
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Summary

This article is devoted to the main role played by the 
Belarusian youth in the demographic development of 
the country. The author focuses on how the main demo-
graphic indicators and the indicators reflecting the repro-
ductive health of young people. The analysis is based 
on actual data of official statistics.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАяЛОяЛЬНОСТЬМОЛОДЕЖИБЕЛАРУСИ
ПООТНОШЕНИЮКОТЕЧЕСТВЕННЫМПРОИЗВОДИТЕЛяМ:
ОПЫТСОцИОЛОГИЧЕСКОГОИССЛЕДОВАНИя

При ня то счи тать, что рек ла ма – это 
на бор слов и гра фи чес ких об ра зов, 

с по мощью ко то рых раз ра бот чики рек лам-
но го про дук та пы та ют ся вли ять на пот ре би-
те ля. Од на ко рек лам ная де я тель ность ока зы-
ва ет бо лее глу бо кое воз дей ствие на че ло ве ка, 
она яв ля ет ся слож ной фор мой об ще ния, вза и-
мо дей ствия и вза и мов ли я ния лю дей, в ре зуль-
та те ко то рой они при обре та ют не кие сред ства 
для пос ле ду ю щей ком му ни ка ции с дру ги ми 
людь ми. Рек ла ма дей ству ет пу тем ус та нов ле-
ния свя зи меж ду чув ства ми, ас со ци а ци я ми, 
вос по ми на ни я ми и то ва ром. Этот про цесс на у-
че ния, что осо бен но ка са ет ся пас сив но вос-
при ни ма е мых средств мас со вой ком му ни ка ции 
(те ле ви де ние, ки но), про исхо дит слу чай но, а не 
пред на ме рен но. Имен но по э то му лю ди го во рят, 
что на них не вли я ет рек ла ма. Они не пы та ют ся 
ак тив но ус тра нить что-ли бо из пе ре жи ва ний и 
по э то му не ока зы ва ют ся под ее не пос ред ствен-
ным вли я ни ем. Эф фек ты рек ла мы про явят ся 

поз же, че рез не ко то рое вре мя пос ле то го, как 
уви ден ное за бу дет ся [1, с. 7; 2, с. 13]. 

Рек ла ма как спо соб на у че ния мо жет за ло-
жить в че ло ве ке как пот ре би те ле важ ную 
на прав ля ю щую – пат ри о ти чес кую ком по нен ту. 
Под пат ри о ти чес ким пот ре би тельс ким по ве-
де ни ем ав тор по ни ма ет та кое по ве де ние, при 
ко то ром пот ре би тель при вы бо ре двух рав но з-
нач ных то ва ров от да ет при ори тет то му, ко то рый 
про изве ден на оте чес твен ном пред при я тии. 
Вос при я тие рек ла мы, в свою оче редь, на хо дит 
ре аль ное, де я тель нос тное воп ло ще ние в эко-
но ми чес ком, а точ нее в пот ре би тель с ком по ве-
де нии на се ле ния. По су ти, рек ла ма дол жна зак-
реп лять и нап рав лять эко но ми че ское по ве де-
ние пот ре би те ля. Со ци о ло ги чес кие дан ные, 
по лу чен ные ав то ром, поз во ля ют за фик си ро-
вать раз ность вос при я тия рек ла мы в за ви си-
мос ти от со ци аль но-де мог ра фи чес ких ха рак-
те рис тик, и осо бен но – по тер ри то ри аль но му 
и воз рас тно му при зна кам. Сред ства мас со вой 
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