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Готовність до творення власного педагогічного продукту з опорою на 

особистісний потенціал буде формуватися вже на етапі отримання професії.  
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Розвиток системи вищої освіти є об’єктивним процесом, що відображає 

зміни соціальних, економічних, культурних і політичних пріоритетів 

суспільства. Їх трансформація в сучасному суспільстві обумовлює модернізацію 

професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, 

спрямування зусиль професорсько-викладацького складу на використання нових 

підхoдів дo змісту й oрганізації навчальнo-виховного прoцесу, які стимулюють 

активність студентів до оволодіння прoфесійнo орієнтованими знаннями, 

вміннями та навичками. 

З позицій сьогодення необхідність орієнтації професійної освіти в галузі 

фізичної культури й спорту на сферу фітнесу вже не викликає сумнівів. Глибокі 

соціально-економічні зміни, бурхливий розвиток фітнес-індустрії та постійно 

зростаюча потреба у професійних фізкультурних кадрах зумовили потребу у 

фітнес-тренерах. 

Науковці (О. А. Атамась, О. Л. Благій, М. В. Василенко, Н. І. Воловик, 

Н. М. Гончарова, Л. В. Денисова, М. В. Дутчак, О. В. Завальнюк, 

О. К. Корносенко, О. В. Корх-Черба, В. М. Осіпов, О. Г. Сайкіна, А. О. Твеліна, 

В. В. Усиченко, О. М. Шишкіна та ін.) приділяють значну увагу професійній 

підготовці кваліфікованих і конкурентоздатних на ринку праці майбутніх фітнес-

тренерів, здатних до професійної діяльності у фітнес-індустрії на рівні світових 

стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та 

професійної мобільності. 

Популярність фітнесу, як наголошує І. Степанова, «стала відображенням 

як потреб представника сучасного суспільства в руховій активності, його 

прагнення до здоров’я й благополуччя, так і вимог суспільства до рівня розвитку 

фізичних і психологічних якостей людини» [4, с. 143]. Дослідниця підкреслює, 

що «охоплюючи різні форми рухової активності, фітнес задовольняє потреби 

різних соціальних груп населення у фізкультурно-оздоровчій діяльності за 

рахунок різноманітності фітнес-програм, їх доступності й емоційності занять» 

[4, с. 143]. 

Як вважає О. К. Корносенко, «розрізняють загальний і фізичний фітнес. 

Загальний фітнес можна визначити як ступінь збалансованості фізичного, 

психічного та соціального станів людини. Фізичний фітнес характеризує рівень 

фізичних можливостей людини, що забезпечує рухову активність без зайвого 

функціонального напруження організму. Фізичний фітнес передбачає 

формування основних фізичних якостей: сили, силової та кардіореспіраторної 

витривалості, гнучкості» [3, с. 228]. Вчена підкреслює, що «нині фітнес набув 

великої популярності через ефективність, доступність і привабливість занять. 

Загалом налічується близько 200 різних оздоровчих програм з фітнесу. Така 

кількість фітнес-програм визначається прагненням задовольнити різні 
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фізкультурно-оздоровчі інтереси широких мас населення. Зважаючи на це, 

фітнес-програми можна класифікувати за різними ознаками» [3, с. 229]. 

Модельними характеристиками фітнес-тренера, на думку 

М. М. Василенко, є: універсальність, досвід роботи, педагогічний талант, 

харизма, уміння продавати фітнес-послуги, медична компетентність, бажання 

вчитися, психологічна компетентність, артистизм, приємна зовнішність [1, 

с. 123]. 

О. В. Завальнюк трактує поняття «фітнес-індустрія» як «сферу діяльності, 

а також сектор економіки, що включає в себе розроблення, виробництво та 

реалізацію товарів і послуг, зорієнтованих на досягнення здоров’я та підтримку 

загальної фізичної форми» [2, с. 130]. Саме  у такому тлумаченні ми будемо 

використовувати поняття «фітнес-індустрія» у нашому дослідженні. 

З позицій сьогодення значну увагу приділяють професійній підготовці 

майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах, головною метою якої, 

як стверджує М. М. Василенко, є «забезпечення ринку праці 

конкурентоспроможними фахівцями. Особливо це актуально для сучасної сфери 

фізичної культури й спорту, для якої характерні високий динамізм ринку праці 

та поява нових професій (таких як фітнес-тренер). У професійному середовищі 

обговорюють проблему нестачі кваліфікованих кадрів – фітнес-тренерів – та 

наголошують на невідповідності компетенцій фізкультурних кадрів реаліями 

практики. У зв’язку із цим доцільно конкретизувати вимоги роботодавців до 

майбутніх фітнес-тренерів» [1, с. 119]. 

Для дослідження сучасного стану формування готовності майбутніх 

фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії нами було 

проведено анкетування студентів Львівського державного університету фізичної 

культури, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

Національного університету фізичного виховання та спорту України та 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

На запитання «Чи згодні Ви з тим, що з позицій сьогодення існує гостра 

потреба у підготовці майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах?» 

41,67% опитаних студентів Львівського державного університету фізичної 

культури дали ствердну відповідь, тоді як 47,22% опитаних студентів не згодні 

та 11,11% респондентів не знайшли відповідь на запитання. Відповіді студентів 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

розподілились так: 76,60% обрали відповідь «так, згоден», 19,14% − «ні, не 

згоден», 4,26% було важко відповіти на це запитання. 66,11% опитаних 

Національного університету фізичного виховання та спорту України теж згодні 

з тим, що з позицій сьогодення існує гостра потреба у підготовці майбутніх 

фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах, але 28,81% респондентів не 

поділяє цю думку, тому обрали відповідь «ні, не згоден», 5,08% опитаних 
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студентів не знайшли відповідь на запитання. Відповідь «так, згоден» обрали 

54,43% респондентів Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, при цьому 38,90% не погодились з цією думкою, решта – 6,67% 

обрали відповідь «важко відповісти». 

 
Рис. 1. Результати анкетування майбутніх фітнес-тренерів щодо потреб  

у підготовці майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах (%) 

 

Формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної 

діяльності у фітнес-індустрії розглядається як цілісний процес, який 

здійснюється у вищих навчальних закладах з метою отримання студентами 

кваліфікації відповідно до освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», що 

дозволить їм ефективно надавати послуги, зорієнтовані на застосовування 

засобів фітнесу з метою оздоровлення громадян, ефективного розвитку їх 

рухових здібностей при проведенні спеціально організованих фітнес-програм чи 

досягнення відповідних морфофункціональних кондицій для успішного виступу 

на спортивних змаганнях. 

Тенденції наповнення змісту вищої фізкультурної освіти гуманістичними 

цінностями створили сприятливу ситуацію для пошуку ефективних шляхів 

формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у 

фітнес-індустрії. Саме тому завдання вищих навчальних закладів повинні бути 

спрямованими на оволодіння майбутніми фітнес-тренерами сутності обраної 

професії, пов’язаної з вибором форм і методів рухової активності та з метою 

зміцнення, збереження здоров’я, зниження ризику захворювань та їх 

профілактики, залучення до здоровому способу життя задля особистої 

успішності та соціального благополуччя населення. 
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