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СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ 

 
У статті висвітлено сучасний стан підготовки фахівців у ВНЗ фізкультурного профілю, котрі працюватимуть у 

фітнес-індустрії. Розкрито досвід підготовки аналогічних фахівців у ВНЗ Польщі. Анкетування студентів підтвердило 
соціальний попит і необхідність підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу. Експерти відмітили необхідність 
підготовки фахівців для роботи у фітнес-клубах саме у ВНЗ фізкультурного профілю, які повинні бути задіяні до розгляду 
змісту фітнес-програм.  Доведено необхідність розробки системи підготовки кадрів для оздоровчого фітнесу у ВНЗ. 

Ключові слова: кадри, оздоровчий фітнес,  ВНЗ, система підготовки. 
 
Приступа Евгений, Музыка Федор, Жданова Ольга, Чеховская Любовь. Современное состояние подготовки 

кадров для сферы оздоровительного фитнеса. В статье освещено современное состояние подготовки специалистов в 
ВУЗах физкультурного профиля, для работы в фитнес-индустрии. Раскрыт опыт подготовки названых специалистов в 
вузах Польши. Анкетирование студентов подтвердило социальный спрос и необходимость подготовки кадров для сферы 
оздоровительного фитнеса. Эксперты отметили необходимость подготовки специалистов для работы в фитнес-клубах 
именно в вузах физкультурного профиля, которые должны быть задействованы также в рассмотрении содержания 
фитнес-программ. Доказана необходимость разработки системы подготовки кадров для оздоровительного фитнеса в 
ВУЗах. 

Ключевые слова: кадры, оздоровительный фитнес, ВУЗы, система. 
 

Prystupa Y., Muzyca F., Zhdanova O., Chekhovska L. Current state of staff’s preparation for sphere of health fitness. 
The article highlights the current state of specialists’ preparation in higher educational establishments of athletic type that will work in the 
fitness industry. The development of the fitness industry necessitates the professionals of health fitness that ensure the quality of 
service. Preparation of health fitness specialists takes place at 50 universities in Ukraine. 

It is revealed similar experience in specialists’ preparation in higher education establishments in Poland. 
Questioning of students confirmed the social demand and necessity of specialists’ preparation for health fitness area. Experts 

noted the necessity of specialists’ preparation for work in fitness clubs especially in higher educational establishments of athletic type. 
Exactly this type of specialists must be involved in reviewing the content of the fitness programs. 

Heads of institutions should take into account the current demand of fitness services and implement specialists’ preparation on 
specialization / educational program "fitness and recreation» from 1 course (bachelor). This will contribute formation and improvement of 
specialists’ preparation for health fitness area. 

An example of fitness industry development in Ukraine is a network of fitness clubs «SportLife». In Kiev, Lviv and Dnipro 
function 25, 4 and 3 clubs appropriately, where is only 44%; 44.2% and 30.5% coaches with physical education respectively. Prospect 
for further research is developing educational program "fitness and recreation" for Bachelor and Master level. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні основною організаційною ланкою 

системи масового спорту (спорту для всіх) є фітнес-клуби, кількість яких з кожним роком зростає [9]. Це свідчить про те, що 
серед населення України є попит на ті види рухової активності, які вони пропонують. Очевидним і важливим чинником надання 
якісних фітнес-послуг є фаховість фітнес-тренера [3,14,15]. Слід зазначити, що оздоровчий фітнес впроваджується і в освітні 
заклади різного типу: дошкільні установи, загально-освітні школи, ВНЗ, ін. Тобто, можна говорити про певний соціальний запит 
на відповідних фахівців, на що мала би своєчасно і адекватно відреагувати система освіти. Нажаль, але в Україні немає чітко 
визначеної (єдиної) системи підготовки фахівців для сфери оздоровчого фітнесу [9]. Відповідна ситуація вимагає створення 
умов підготовки фахівців для економічно вигідної [16] і необхідної суспільству сфери відновлення, збереження здоров’я. 

Аспекти підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу висвітлено у багатьох роботах. Так, М.М. Василенко вивчала 
стан та проблеми підготовки фітнес-тренерів у США і Польщі (2012) [2], О.О. Берест - підготовку майбутніх фітнес-тренерів до 
рекреаційно-оздоровчої діяльності (2015), М.В. Дутчак описав класифікацію професій у сфері [4], а разом із М.М. Василенко 
обґрунтували кваліфікаційну характеристику фітнес-тренера (2013) [3], К.Д. Волков досліджував формування у майбутніх 
спеціалістів з фізичної культури і спорту спеціальних професійних компетенцій для роботи в оздоровчому фітнесі (2009); О.В. 
Рудницький здійснював корекцію тілобудови студенток засобами оздоровчого фітнесу (2016); Е.Г. Сайкина розглядала 
концептуальні основи підготовки спеціалістів з фітнесу у сучасних соціокультурних умовах (2007), А.О. Твеліна запропонувала 
використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури; М. Березанська здійснила 
порівняльну характеристику професій, пов’язаних з руховою активністю у США та Україні (2013). Однак, ці дослідження повною 
мірою не відображають, а навпаки спонукають до розробки системи підготовки кадрів для оздоровчого фітнесу. 

В Україні лише незначний відсоток фітнес-тренерів здобуває освіту у ВНЗ. Це зумовлено низкою чинників: тривалістю 
терміну навчання у виші; відсутністю ліцензії у фітнес-клубу для надання оздоровчих послуг і відповідальності за свою роботу; 
недбалістю та невимогливістю багатьох фітнес-закладів до рівня освіченості тренерів і персоналу; урахування лише вузької 
професійної майстерності тренера (переважно рухової) та ін. Ці аспекти призводять до того, що люди без спеціальної 
фізкультурної освіти, часто взагалі без освіти, працюють у галузі оздоровчого фітнесу. 

Формулювання мети дослідження. Мета статті полягає у вивченні сучасного стану підготовки фахівців з 
оздоровчого фітнесу. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, інформації світової 
мережі Інтернет, документальний метод, метод системного аналізу, метод порівняння та зіставлення, 
соціологічні методи (анкетування). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконується відповідно до наукової теми 
кафедри фітнесу та рекреації ЛДУФК «Технологія залучення населення до оздоровчої рухової активності» (протокол №8 від 
19.04.2016р. засідання вченої ради ЛДУФК, № державної реєстрації 0117U 003040). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тенденції розвитку фітнес-індустрії висувають високі вимоги до 
особистості фахівця [3,13]. Його професійна діяльність вимагає фундаментальної підготовки, наявності спеціальних вмінь та 
навичок роботи з різними верствами населення. У 2008 році у переліку спеціальностей напрямку підготовки «Здоров’я людини» 
з’явилася нова - «фітнес і рекреація». Однак, підготовка фахівців даної спеціальності відбувалася лише у двох ВНЗ України: 
Національному університеті фізичного виховання і спорту України [1] та у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича. Відкриття нових фітнес-клубів сприяє подальшому працевлаштуванню випускників, а також створює як соціальний 
запит, так і передумови для організації підготовки фахівців зі спеціальності «фітнес і рекреація». Зважаючи на це, Державний 
комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики включив  до класифікатора професій (ДК 003:2010) 
професію «фітнес-тренер» [8], а ВНЗ «активізувалися» щодо відкриття спеціальності «фітнес і рекреація» для забезпечення 
рекреаційно-оздоровчої діяльності населення регіонів країни.  

Однак, у 2015 році згідно Постанови КМУ № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» відбулися зміни щодо нових галузей та спеціальностей. Разом з тим, 
здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують 
навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей. 

Так, ВНЗ України в рамках галузі «Освіта/педагогіка»  спеціальностей 014 – середня освіта (фізична культура) і 017 – 
фізична культура і спорт можуть здійснювати підготовку фахівців за спеціалізацією/освітньою програмою «фітнес та рекреація». 
Згідно аналізу офіційних сайтів ВНЗ України нами встановлено, що підготовку фахівців з оздоровчого фітнесу здійснюють: 
університети/академії фізкультурного профілю, педагогічні та класичні університети, технічні університети, ін., всього – близько 
50. Аналізом Правил прийому ВНЗ фізкультурного профілю на 2017 рік встановлено, що з 1 курсу набір за 
спеціалізацією/освітньою програмою «фітнес і рекреація» здійснюють НУФВіС та ХДАФК. Придніпровська ДАФК здійснює набір з 
1 курсу за спеціалізацію «методика спортивно-масової роботи», яка і забезпечує підготовку студентів до роботи у фітнес-клубах. 
ЛДУФК готує зазначених фахівців у магістратурі [10].  

Вивчивши досвід підготовки фахівців з оздоровчого фітнесу за кордоном [5,6], нами для порівняння проаналізовано 
підготовку кадрів для сфери оздоровчого фітнесу Польщі [11, 12]. Встановлено, що польські вищі навчальні заклади 
фізкультурного профілю, а також факультети інших вишів (Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Wychowania Fizycznego m. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku, Akademiа Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, 
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Pigonia w Krosnie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) готують 
фахівців з напряму «фізичне виховання» (бакалаврів, термін навчання 3 роки – 43 ECTS обов’язкових, 75 ECTS фахових, 53 
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ECTS на вибір) за спеціалізаціями: «Інструктор з фітнесу», «Інструктор персонального тренінгу», «Персональний тренер». У 
більшості ВНЗ спеціалізацію студенти обирають на другому році навчання. На другому освітньому рівні з напряму «фізичне 
виховання» здійснюється підготовка магістрів (термін навчання 2 роки: 76 ECTS обов’язкових, 44 ECTS фахових) за 
спеціалізаціями: «Інструктор з персонального тренінгу», «Фітнес», «Персональний тренер». У ВНЗ, які готують студентів за 
напрямом «Туризм і рекреація» є такі спеціалізації на другому освітньому рівні (магістр): «Методи релаксації в рекреації», 
«Персональний тренер», «Рекреація рухова», «Оздоровчий туризм і SPA», ін. Спеціалізації пропонуються і затверджуються ВНЗ 
залежно від попиту на ринку тих чи інших фахівців.  

З метою вивчення сучасного стану підготовки фахівців з оздоровчого фітнесу у ВНЗ нами в рамках ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «фітнес та рекреація» (березень 2017р.), було проведено анкетування її учасників-
студентів (n=52) з 19 ВНЗ та експертів - науково-педагогічних працівників ВНЗ і членів журі (n=13). Результати анкетування 
студентів-учасників і експертів підтверджують літературні дані [13] про те, що розвиток оздоровчого фітнесу в Україні є 
перспективним (по 100% відповідей відповідно). Тим паче, що 46,1% експертів вважають, що половина населення України 
переконана у необхідності фізкультурно-оздоровчих занять. Однак, до занять фітнесом залучено тільки 9% населення, а це 
близько 3,8 млн осіб [7]. Для збільшення кількості залучених до систематичних занять руховою активністю 92,3% експертів 
вважають оплату роботодавцями абонементів у фітнес-клуб, 69,2% - здійснення дієвої пропаганди у ЗМІ, а 53,8% - рекомендації 
лікарів. Тобто в сукупності зазначені методи будуть більш дієвими. 

Анкетуванням встановлено, що 61,5% студентів і 53,8% експертів зазначили попит на спеціальність «фітнес та 
рекреація» у їхньому ВНЗ. Як стверджують експерти, навчання за названою спеціалізацією/освітньою програмою здебільшого 
відбувається з 1 курсу - 38,5% та з 5 курсу (магістр) - у 15,4% ВНЗ. Зазначено, що вивчення фахових дисциплін відбувається як з 
третього (15,4%), так і з четвертого курсів (30,8%) ВНЗ. Експертами підтверджено вище зазначену інформацію щодо того, що 
НУФВС та ХДАФК здійснюють підготовку фахівців з «фітнесу і рекреації» з 1 курсу бакалаврату і продовжують її на освітньо-
кваліфікаційному рівні «магістр». ПДАФК в рамках спеціальності 017 має спеціалізацію «методика спортивно-масової роботи», 
яка забезпечує підготовку студентів до роботи у фітнес-індустрії. ЛДУФК готує зазначених фахівців починаючи з 5 курсу 
(магістратура). Опитування встановило, що 80,8% студентів та 61,5% експертів вважають необхідним впровадження даної 
спеціалізації/освітньої програми з 1 курсу навчання. Отже, вбачаємо доцільним ВНЗ фізкультурного профілю розглянути 
можливість підготовки фахівців спеціальності 017 та 014 за освітньою програмою «фітнес і рекреація» з 1 курсу. Поштовхом для 
цього є як соціальний попит, поява нових видів фітнесу, впровадження фітнес-технологій у заклади освіти (дошкільні установи, 
школи, ВНЗ, ін.), так і необхідність поповнення кваліфікованими кадрами діючі фітнес-клуби України, економічна доцільність. Це 
дасть можливість швидко реагувати на ситуацію, що змінюється на ринку послуг і відповідати новим вимогам. 

Серед найбільш популярних фітнес-клубів України студенти і експерти зазначили «Sport Life», «Ківі фітнес», 
«ІнтерАтлетика», «FirCurves», ін., що також підтверджує проведені дослідження [9]. Зважаючи на це нами проаналізовано 
офіційний сайт мережі «Sport Life» у містах, де функціонують ВНЗ фізкультурного профілю. Встановлено, що у Києві функціонує 
25 фітнес-клубів «Sport Life», у яких працює 919 тренерів. З них фізкультурну освіту мають 44%. У Львові функціонують 4 клуби, 
де працює 183 тренери. З них 44,2% мають фізкультурну освіту, а 55,7% мають іншу освіту або є колишніми спортсменами чи 
закінчили курси з тих чи інших видів фітнесу. У Дніпрі функціонує 3 клуби цієї мережі, в яких працює 95 тренерів, з яких 
фізкультурну освіту мають лише 30,5% фахівців. У Харкові фітнес-клуб мережі «Sport Life» тільки будується. На нашу думку, 
така тенденція буде прослідковується і у інших містах, де функціонує мережа фітнес-клубів «Sport Life». 

До найбільш необхідних та вагомих дисциплін підготовки фахівців з «фітнесу і рекреації» експерти віднесли: 
«Оздоровчий фітнес», «Фітнес-технології», «Теоретичні основи фізичної рекреації», «Оздоровчо-рекреаційні технології», 
«Програмування занять оздоровчим фітнесом», «Оздоровчу фізичну культуру», «Персональний тренінг», «Харчування в 
оздоровчому тренуванні», ін. Навчальний процес ВНЗ Польщі передбачає вивчення таких фахових дисциплін як «Харчування і 
добавки», «Формування іміджу персонального тренера», «Юридичні аспекти роботи персональних тренерів», «SPA і Welnes», 
«Методологія роботи з клієнтом», «Анімація вільного часу та рекреації», «Планування, програмування і обслуговування заходів 
рекреації», «Профілактика здоров’я», «Фітнес у фізичній терапії», ін. [11,12]. 

Також усі експерти зазначили необхідність підготовки фахівців для роботи у фітнес-клубах саме у ВНЗ, а 23,1% 
додатково вказали ще курси при фітнес-клубі та фітнес-конвенції. На нашу думку, останні можуть слугувати як варіанти 
підвищення кваліфікації у професійній діяльності. Тим паче, навчальний процес 53,8% ВНЗ, які були представлені на 
Всеукраїнській олімпіаді, передбачає співпрацю з фітнес-клубами міста для проходження практики, проведення практичних 
занять і подальшого працевлаштування. Це, на нашу думку, дозволяє студенту «з середини» побачити усі особливості даної 
професії. Тим більше, що 80,8% з них планують працювати за даною спеціальністю.  

Основною метою діяльності фітнес-клубів, на думку 61,5% експертів, є отримання прибутку, а потім досягнення 
бажаних для учасників занять показників стану здоров’я - 1 та 2 місця відповідно. Очевидним, є і той факт, що для 
систематичного залучення споживача до послуг фітнес-клубу є його пропозиція щодо різноманітності фітнес-програм (фітнес 
напрямів), які ніким не контролюються і не затверджуються. Саме тому наступне запитання запропонованої анкети було 
присвячено з’ясуванню необхідність затвердження змісту фітнес-програм. Так, 84,6% експертів дали ствердну відповідь і 
більшість з них (53,8 %) зазначили, що програми повинні затверджувати ВНЗ фізкультурного профілю. Тобто слід, на нашу 
думку, встановлювати більш тісну співпрацю з фітнес-клубами для вирішення цієї проблеми. 

Висновки. Розвиток фітнес-індустрії обумовлює необхідність професійних кадрів з оздоровчого фітнесу, які б 
забезпечували якість надання послуг. Підготовка кадрів для оздоровчого фітнесу відбувається у 50 ВНЗ України. Керівникам 
ВНЗ слід враховувати сучасний попит населення на фітнес-послуги та запроваджувати підготовку кадрів зі 
спеціалізації/освітньої програми «фітнес і рекреація» з 1 курсу навчання (бакалавр). Це сприятиме формуванню та 
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удосконаленню системи підготовки фахівців для сфери оздоровчого фітнесу. 
Опитуванням студентів та викладачів 19 ВНЗ України, яке проводилось в рамках ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності «фітнес і рекреація» (Львів, травень 2017 року) встановлено попит на зазначену спеціальність у ВНЗ. Експертами 
зазначена необхідність підготовки фахівців для роботи у фітнес-клубах ВНЗ фізкультурного профілю, які повинні бути задіяні до 
розгляду змісту фітнес-програм. 
 Прикладом розвитку фітнес-індустрії в Україні є мережа фітнес-клубів «Sport Life». Встановлено, що у Києві функціонує 25 
таких фітнес-клубів. У них працює 919 тренерів і лише 44% мають фізкультурну освіту. У Львові функціонують 4 клуби, де 
працює 183 тренери. З них 44,2% мають фізкультурну освіту, а 55,7% мають іншу освіту або є колишніми спортсменами чи 
закінчили курси з тих чи інших видів фітнесу. У Дніпрі функціонує 3 клуби цієї мережі, в яких працює 95 тренерів, з яких 
фізкультурну освіту мають лише 30,5% фахівців.  

Доведено необхідність розробки системи підготовки кадрів для оздоровчого фітнесу у ВНЗ фізкультурного профілю. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці освітньої програми з «фітнесу і рекреації» на бакалаврському 

та магістерському рівнях підготовки. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
Країна, державні інститути якої сприяють вихованню здорових духовно і фізично членів суспільства, завжди має 

перевагу у своєму розвитку, особливо у соціальній та економічній сферах [2].  
Діюча система фізичного виховання студентської молоді України припускає створення в масштабах держави і на 

рівні вищих навчальних закладів, визначених стандартизованих ідеологічних, програмно-нормативних і організаційних основ 
фізичного виховання та умов для його реалізації. Зокрема, передбачається виконання соціального замовлення держави і 
суспільства на зміцнення здоров՚я, загально кондиційну та професійно-прикладну фізичну підготовку студентів шляхом 
організації у вищих навчальних закладах обов՚язкових навчальних та поза навчальних факультативних занять різними 
практико-діяльнісними компонентами фізичної культури з обов՚язковою реалізацією базового компонента, орієнтованого на 
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