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Мета: перевірити ефективність підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру.
Матеріал і методи: анкетування, тестування, спостереження; статистичні методи, факторний аналіз. У дослідженні взяли участь 34 здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти 1-2 років навчання освітньо-професійної програми (ОПП) «Фізична культура і спорт», спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». З метою визначення ефективності підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах
фітнес-центру було здійснено анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти; визначено рівні
сформованості готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру.
Результати: по завершенні формувального етапу педагогічного експерименту показники, що характеризують
високий рівень сформованості готовності до професійної діяльності в умовах фітнес-центру, збільшилися у здобувачів контрольної групи з 7,34% до 11,20%, у здобувачів експериментальної групи з 8,44% до 24,12%. Відповідно
змінилися дані, що характеризують достатній рівень сформованості готовності до професійної діяльності – у контрольній групі з 44,47% до 52,55%, у експериментальній – з 49,31% до 68,22%. Дані, що характеризують елементарний рівень сформованості готовності до професійної діяльності, зменшилися у контрольній групі з 48,19% до
36,25%, у експериментальній – з 42,25% до 7,66%. По завершенні педагогічного експерименту найбільш значущими структурними компонентами готовності були мотиваційний компонент; когнітивно-рефлексивний компонент;
особистісно-діяльнісний компонент.
Висновки: визначено та перевірено ефективність підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту
до професійної діяльності в умовах фітнес-центру; удосконалено структуру підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру; розвитку набули положення щодо розробки
і проєктування змісту ОПП «Фізична культура і спорт» з підготовки майбутніх магістрів; визначено критерії та рівні
сформованості готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру.
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Вступ
Процеси світової глобалізації, стрімке зростання попиту і пропозиції на ринку праці зумовлюють модернізацію вищої освіти, як складника розвитку суспільства.
Фізична культура і спорт є сферою успішного, перспективного бізнесу в багатьох країнах світу, заняття фізичною культурою і спортом сприяють збереженню, зміцнення і розвитку здоров’я. У нашій країні виникає нагальна потреба у якісно підготовлених фахівцях сфери
фізичної культури і спорту, спроможних конкурувати на
ринку праці, готових у майбутньому до кваліфікованої
професійної діяльності на рівні європейських стандартів
в сфері фітнесу, здатних до постійного творчого пошуку,
самоосвіти, самовдосконалення.
Ефективність професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичної культури і спорту відображено в за-
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конодавчих актах і нормативних документах, зокрема у
законах України «Про вищу освіту» (2014); «Про освіту»
(2016); «Про фізичну культуру і спорт» (2016); у Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 роки; у
Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020
роки в умовах глобалізаційних викликів (2010); у Національній стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 р.
(2013); у Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту» (2017).
Науковий інтерес для дослідження становили наукові праці з питань професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту (П.Б. Джуринський, 2012;
М.В. Данилевич, 2016; Є.А. Захаріна, 2015 та інші); теорії та методики фізичної культури (В.Г. Арефьєв, 2014;
Т.Ю. Круцевич, 2017 та інші) [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Формування
готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності
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з оздоровчого фітнесу вивчали А.О. Твеліна, 2014; Л.Я.
Чеховська, 2019 та інші; фітнес-технології досліджували ACSM’s, 2008; P.O. Astrand, 1960; P.W. Darst, 2009; Iris
Pahmeier, Corinna Niederbeumer (1999) [7; 8; 9; 10; 11].
Збільшення кількості фітнес-центрів на ринку нашої
держави посприяло зростанню конкуренції і, відповідно,
посилило боротьбу за споживача фітнес- послуг. Аналіз наукових джерел і професійної підготовки майбутніх
магістрів з фізичної культури і спорту виявили, що існує
необхідність якісної професійної підготовки майбутніх
магістрів з фізичної культури і спорту, а саме в аспекті
професійної діяльності в умовах фітнес-центру.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами,
темами. Дослідження проводилося згідно з Тематичним
планом наукових досліджень кафедри теорії і методики
фізичної культури та спортивних дисциплін Державного
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» на 2019-2023
рр. за темою: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів і викладачів з фізичної культури,
фахівців з фізичної культури і спорту, тренерів-викладачів з обраного виду спорту до професійної діяльності
з різними групами населення», реєстраційний номер:
0119U002020.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні
залежності підготовленості майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах
фітнес-центру від побудови освітнього процесу, який
логічний структурно-компонентному складу та особистісно-професійним якостям майбутнього магістра з фізичної культури і спорту.
Мета дослідження – перевірка ефективності підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до
професійної діяльності в умовах фітнес-центру.
Матеріал і методи дослідження
Було застосовано набір методів: анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти,
тестування; факторний аналіз. Протягом досліджуваного періоду було проаналізовано психолого-педагогічну літературу, інтернет-ресурси з метою визначення
критеріїв, показників й рівнів сформованості готовності
майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру; здійснено
анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти; визначено рівні сформованості готовності
майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру; перевірена
ефективність професійної підготовки з формування готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту
до професійної діяльності в умовах фітнес-центру.
З метою визначення стану готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру у 2018-2020 роках було проведено дослідження, в якому брали участь 34 здобувача
другого (магістерського) рівня вищої освіти 1-2 років навчання, ОПП Фізична культура і спорт, спеціальності 017
Фізична культура і спорт, Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського. Перевірка ефективності набутих
загальних, спеціальних компетенцій та програмних результатів навчання, критеріїв, рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту
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до професійної діяльності в умовах фітнес-центру була
проведена на формувальному етапі педагогічного експерименту, у якому брали участь контрольна (17 осіб) та
експериментальна (17 осіб) групи здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти 1-2 років навчання
ОПП «Фізична культура і спорт», спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».
Учасники контрольної групи навчалися відповідно до
традиційної системи підготовки, у підготовку здобувачів
експериментальної групи було впроваджено технологічний концепт підготовки, який мав забезпечити формування загальних, спеціальних компетенцій, програмних результатів навчання, методів, засобів, критеріїв та
рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів з
фізичної культури і спорту до професійної діяльності в
умовах фітнес-центру.
Результати дослідження
Підготовка майбутніх магістрів з фізичної культури
і спорту відбувалася за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти, у якій було визначено, що основними професійними компетенціями майбутнього магістра з фізичної культури і спорту, здатного
ефективно працювати в умовах фітнес-центру, є: здатність розв’язувати завдання інноваційного характеру;
здатність діяти соціально відповідально і свідомо; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
здатність генерувати нові ідеї; здатність розробляти
проекти та управляти ними; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; здатність працювати в
міжнародному контексті; здатність до безперервної самоосвіти; здатність до критичного осмислення проблем
у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення досліджень; здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність; здатність управляти
робочими або навчальними процесами у сфері фізичної
культури та спорту, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; здатність
до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії;
здатність усвідомлювати принципи професійної етики;
здатність до розробки ефективних практико-орієнтованих програм в галузі фізичної культури і спорту з урахуванням реальних і прогнозованих результатів спортивної діяльності та інші.
Програмні результати навчання обов’язково мають
включати: уміння використовувати інноваційні методики у професійній діяльності; розробляти нові програми спортивної та фізкультурно-оздоровчої спрямованості; використовувати освітні, спортивні, оздоровчі,
здоров’язбережувальні технології з урахуванням сучасного рівня розвитку науки; інтегрувати отримані знання
в інноваційні педагогічні технології; знати передовий
досвід, розробляти й уміти застосовувати новітні технології з фітнесу, рекреації та здорового способу життя;
застосовувати отримані знання, уміння і навички у професійній діяльності, формувати культурологічні і аксіологічні аспекти особистості підлеглих (клієнтів фітнесцентрів); застосовувати сучасні методики і технології,
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в тому числі й інформаційні, для забезпечення якості
освітнього та навчально-тренувального процесу; демонструвати творчість у професійній діяльності, гнучке
мислення, відкритість до нових знань, бути критичним і
самокритичним.
Нами було визначено критерії та охарактеризовано рівні сформованості готовності майбутніх магістрів
з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в
умовах фітнес-центру. Мотиваційний критерій визначає
ступінь сформованості мотивації на досягнення успіху
у професійній діяльності та кар’єрного росту. Гносеологічно-інформаційний критерій визначає ступінь оволодіння знаннями щодо сутності та змісту майбутньої
професійної діяльності. Діяльнісний критерій визначає
ступінь оволодіння вміннями та навичками студентів,
необхідними для успішної професійної діяльності. Креативно-творчий критерій визначає ступінь сформованості творчості та креативності здобувачів, які впливають на
успішність професійної діяльності та здатність продуктивно функціонувати. Рефлексивний критерій визначає
ступінь сформованості рефлексивних вмінь щодо адекватної самооцінки, здатності до ефективної професійної
діяльності.
По завершенні формувального етапу експерименту
показники, що характеризують високий рівень сформованості готовності до професійної діяльності в умовах
фітнес-центру, збільшилися у здобувачів контрольної
групи з 7,34% до 11,20%, у здобувачів експериментальної групи з 8,44% до 24,12%. Відповідно змінилися дані,
що характеризують достатній рівень сформованості готовності до професійної діяльності – у контрольній групі
з 44,47% до 52,55%, в експериментальній – з 49,31% до
68,22%. Дані, що характеризують елементарний рівень
сформованості готовності до професійної діяльності,
зменшилися у контрольній групі з 48,19% до 36,25%, у
експериментальній – з 42,25% до 7,66%.
Факторний аналіз структури готовності майбутніх
магістрів з фізичної культури і спорту експериментальної групи виявив основні фактори, що забезпечили
77,57% дисперсії ознак. Найбільш значущими структурними компонентами готовності були: мотиваційний компонент – 31,3% ; когнітивно-рефлексивний компонент
– 25,8%; особистісно-діяльнісний – 20,47 % загальної
дисперсії ознак.
Таким чином, результати педагогічного експерименту показали, що зміни рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів фізичної культури і спорту, які
навчалися в експериментальній групі, статистично достовірні, що підтверджує ефективність наших науковометодичних упроваджень в процес професійної підготовки. Аналіз результатів підтвердив ефективність програмних результатів навчання, критеріїв та рівнів сформованості готовності.
В Університеті Ушинського діють спеціальні положення, нормативні документи, які забезпечують якість
вищої освіти здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти ОПП «Фізична культура і спорт». Проводиться періодичний моніторинг якості навчання та оцінювання і підвищення кваліфікації викладачів.
Принципи та процедури забезпечення якості вищої
освіти визначено у Положенні «Про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
в Державному закладі «Південноукраїнський національ-
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ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
у Положенні «Про організацію освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», у Положенні «Про організацію контролю та оцінювання якості
навчання студентів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.
Д. Ушинського», у положеннях про структурні підрозділи
Університету Ушинського.
Моніторинг якості підготовки здобувачів за ОПП
«Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», аналіз результатів, за необхідності
корекція робочих навчальних планів, робочих програм
навчальних дисциплін здійснюється кафедрою щорічно.
Періодичний перегляд ОПП «Фізична культура і спорт»
зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» здійснюється один раз за повний курс навчання за освітньою
програмою. Регулярно оприлюднюються результати
оцінювання якості освіти на засіданні Вченої ради інституту, Університету Ушинського та на офіційному вебсайті Університету Ушинського.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою ЄКТС та національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано). Система оцінювання
результатів навчання включає поточний, проміжний,
підсумковий семестровий, відстрочений контроль та
атестацію. Щорічно результати оцінювання якості навчання здобувачів обговорюються на засіданнях кафедри, вчених рад інституту, Університету Ушинського та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету
Ушинського.
Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за ОПП «Фізична
культура і спорт» зі спеціальності 017 «Фізична культура
і спорт» здійснюють: кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, сектор наукової
роботи, Центр забезпечення якості освіти, студентські
ради Університету Ушинського через опитування, анкетування студентів, звітування викладачів за результатами освітньої, наукової, організаційної діяльності.
Регулярне оприлюднення результатів оцінювання відбувається на засіданнях вчених рад інституту, Університету Ушинського та на офіційному веб-сайті Університету
Ушинського.
В Університеті Ушинського діє система підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес за ОПП «Фізична культура і
спорт» зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» у
різних формах: курси, стажування, тренінги тощо (очно,
дистанційно). Здійснюється контроль за впровадженням результатів підвищення кваліфікації в освітній процес на рівні кафедри теорії і методики фізичної культури
та спортивних дисциплін Університету Ушинського.
Висновки / Дискусія
Виявлено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність програмних результатів навчання, як складників освітньо-професійної
програми (ОПП) «Фізична культура і спорт» з підготовки
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти,
виявлено критерії та рівні готовності до професійної діяльності в умовах фітнес-центру.
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Визначено критерії та рівні сформованості готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до
професійної діяльності в умовах фітнес-центру, а саме:
мотиваційний критерій, що визначає ступінь сформованості мотивації на досягнення успіху у професійній
діяльності та кар’єрного росту; гносеологічно-інформаційний критерій, що визначає ступінь оволодіння знаннями щодо сутності та змісту майбутньої професійної
діяльності; діяльнісний критерій, що визначає ступінь
оволодіння вміннями та навичками здобувачів, необхідними для успішної професійної діяльності; креативнотворчий критерій, що визначає ступінь сформованості
творчості та креативності студентів, які впливають на
успішність професійної діяльності та здатність продуктивно функціонувати; рефлексивний критерій, що
визначає ступінь сформованості рефлексивних вмінь
щодо адекватної самооцінки, здатності до ефективної
професійної діяльності.
Встановлені рівні сформованості готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру, які змінилися
протягом формувального етапу експерименту, а саме:
високий, достатній і елементарний. По завершенні перевірки ефективності програмних результатів навчання,

як складників освітньо-професійної програми (ОПП)
«Фізична культура і спорт» з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, найбільш значущими структурними компонентами готовності, які
формують факторну структуру дисперсійних ознак, було
виявлено: мотиваційний компонент – 31,3% дисперсії
ознак; когнітивно-рефлексивний компонент – 25,8%
загальної дисперсії та особистісно-діяльнісний компонент – 20,47% загальної дисперсії.
З’ясовано, що в Університеті Ушинського діють спеціальні положення, нормативні документи, які забезпечують якість вищої освіти здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Фізична культура
і спорт». Проводиться періодичний моніторинг якості
навчання та оцінювання і підвищення кваліфікації викладачів. Удосконалено структуру готовності майбутніх
магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру. Подальшого розвитку
набули положення щодо розробки і проєктування змісту
ОПП з підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури
і спорту до професійної діяльності.
Перспективи подальших досліджень вбачаються
у розробці фітнес-технологій у підготовці спортсменів
складнокоординаційних видів спорту.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів,
який може сприйматися як такий, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки
від державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Пётр Джуринский, Софья Воробьёва, Елена Хомякова. Проверка подготовки будущих магистров по
физической культуре и спорту к деятельности в условиях фитнес-центра. Цель: проверить эффективность подготовки
будущих магистров по физической культуре и спорту к профессиональной деятельности в условиях фитнес-центра. Материал и методы: анкетирование, тестирование; статистические методы, факторный анализ. В исследовании приняли участие
34 соискателя второго (магистерского) уровня высшего образования 1-2 годов обучения образовательно-профессиональной
программы (ОПП) «Физическая культура и спорт», специальности 017 «Физическая культура и спорт». С целью определения
эффективности подготовки будущих магистров по физической культуре и спорту к профессиональной деятельности в условиях фитнес-центра было выполнено анкетирование соискателей второго (магистерского) уровня высшего образования;
определены уровни сформированности готовности будущих магистров по физической культуре и спорту к профессиональной
деятельности в условиях фитнес-центра. Результаты: после завершения формирующего этапа педагогического эксперимента
показатели, характеризующие высокий уровень сформированности готовности к профессиональной деятельности в условиях
фитнес-центра, увеличились у соискателей контрольной группы с 7,34% до 11,20%, у соискателей экспериментальной группы с
8,44% до 24,12%. Соответственно изменились данные, характеризующие достаточный уровень сформированности готовности
к профессиональной деятельности - в контрольной группе с 44,47% до 52,55%, в экспериментальной - с 49,31% до 68,22%.
Данные, характеризующие эллементарный уровень сформированности готовности к профессиональной деятельности, уменьшились в контрольной группе с 48,19% до 36,25%, в экспериментальной - с 42,25% до 7,66%. По завершении педагогического
эксперимента наиболее значимыми структурными компонентами готовности, были: мотивационный компонент; когнитивнорефлексивный компонент личностно-деятельностный компонент. Выводы: проверена эффективность подготовки будущих
магистров по физической культуре и спорту к профессиональной деятельности в условиях фитнес-центра; усовершенствована структура подготовки будущих магистров по физической культуре и спорту к профессиональной деятельности в условиях
фитнес-центра; усовершенствованы положения по разработке и проектированию содержания ОПП «Физическая культура и
спорт» по подготовке будущих магистров по физической культуре и спорту; определены критерии и уровни сформированности
готовности будущих магистров по физической культуре и спорту к профессиональной деятельности в условиях фитнес-центра.
Ключевые слова: подготовка, соискатели, критерии, уровни, физическая культура и спорт, будущие магистры.
Abstract. Petro Dzhurynsky, Sofiya Vorobyova, Olena Khomyakova. Verification of training of future masters of physical
culture and sports for activities in the conditions of the fitness center. Purpose: verification of the effectiveness of training
future masters in physical culture and sports for professional activity in a fitness center. Material and methods: questioning, testing;
pedagogical experiment; statistical methods, factor analysis. The study involved 34 applicants for the second (master’s) level of higher
education 1-2 years of study, educational and professional program (EPP) «Physical culture and sports», specialty 017 «Physical culture
and sports». In order to determine the effectiveness of training future masters in physical culture and sports for professional activity
in a fitness center, a survey was carried out of applicants for the second (master’s) level of higher education; the levels of readiness
formation of future masters in physical culture and sports for professional activity in a fitness center. Results: after the completion of
the formative stage of the pedagogical experiment, the indicators characterizing a high level of readiness for professional activity in a
fitness center increased among applicants in the control group from 7,34% to 11,20%, among applicants in the experimental group
from 8,44% to 24,12%. Accordingly, the data characterizing a sufficient level of readiness for professional activity has changed - in
the control group from 44,47% to 52,55%, in the experimental group from 49,31% to 68,22%. The data characterizing the elemental
level of formation of readiness for professional activity decreased in the control group from 48,19% to 36.25%, in the experimental
groups from 42,25% to 7,66%. At the end of the pedagogical experiment, the most significant structural components of readiness were
the motivational component; cognitive-reflexive component; personality and activity component. Conclusions: the effectiveness of
training future masters in physical culture and sports for professional activity in a fitness center has been determined and tested; the
structure of training future masters in physical culture and sports for professional activity in a fitness center has been improved; the
provisions for the development and design of the content of the physical culture and sports for the preparation of future masters of
physical culture and sports have been improved; the criteria and levels of the readiness formation of future masters in physical culture
and sports for professional activity in the conditions of a fitness center.
Keywords: training, applicants, criteria, levels, physical culture and sports, future masters.
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