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Аннотация
Сегодня деятельность боль-

шинства спортивно-оздорови-
тельных центров направлена на 
привлечение к занятиям фитне-
сом молодых людей, тогда как 
зрелый возраст требует особого 
внимания при выборе вида двига-
тельной активности и подготовке 
специалистов, предоставляющих 
услуги для этого контингента. 

Исследование интернет-ре-
кламы крупных центров и опрос 
респондентов позволило обозна-
чить средства привлечения на-
селения к посещению фитнес-за-
нятий в спортивные комплексы 
занимающихся. На основании 
этих данных были определены 
организационно-методические 
условия, которые способствуют 
повышению качества физкуль-
турно-оздоровительных занятий 
для женщин второго зрелого воз-
раста, что является важным фак-
тором в развитии фитнес-инду-
стрии в Украине. 

Современные фитнес-клу-
бы предлагают перечень услуг 
для привлечения различных воз-
растных категорий к посещению 
фитнес-центров, которые можно 
разделить на определенные груп-
пы, а именно: основные услуги 
проведения фитнес-занятий по 

разным направлениям, дополни-
тельные услуги (массаж, сауна, 
спа-процедуры); услуги врачей (в 
крупных центрах); другие услуги 
(работа спорт-бара та др.).

Ключевые слова: организа-
ционно-методические условия, 
социальное исследование, жен-
щины, зрелый возраст.

Annotation
The majority of sports and 

health centers today are aimed at 
attracting young people to fitness, 
whereas mature age requires spe-
cial attention while choosing the 
type of motor activity and training 
specialists who provide services 
for this contingent. We conducted a 
questionnaire with the help of which 
the reasons for not attending fitness 
clubs at this age were studied, and 
an analysis of the provision of ser-
vices by large fitness centers in the 
city of Dnepr was conducted on the 
basis of Internet sources. On the ba-
sis of these data, the organizational 
and methodological conditions for 
conducting physical culture and 
health classes in fitness centers were 
viewed, which can help to attract 
different groups of people (second-
mature age womenen particular) to 
physical training, which is an im-

portant factor for the development 
of the fitness industry in Ukraine.

Modern clubs offer a list of ser-
vices for attracting different age 
categories to visiting fitness cen-
ters that can be divided into certain 
groups. The main services (mas-
sage, sauna, spa-procedures), doc-
tors services (in large centers) and 
other services that include sports bar 
services, etc. 

Keywords: organizational and 
methodological conditions, social 
research, women, mature age.
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Постановка проблеми. Попу-
лярність відвідування тренажер-
них залів, танцювальних фітнес-
напрямків в основному сприяє 
залученню до послуг фітнес-цен-
трів дітей і молоді [5, 10]. 

Однак розвиток фітнес-інду-
стрії залежить також і від залу-
чення до занять фітнесом людей 
зрілого віку, зокрема жінок, для 
яких здоровий спосіб життя і від-
відування фітнес-залів стає все 
більш необхідним. Зазвичай вони 
не мають можливості займати-
ся за програмами фітнесу, які не 
призначені для їх вікової категорії 
[4, 7, 8]. 

Відтак, для залучення певно-
го контингенту керівникам фіт-
нес-центрів необхідно розробити 
адекватний план дій, які будуть 
спрямовані на організацію умов 
до відвідування фітнес-занять і 
користування іншими послугами 
спортивних центрів жінками дру-
гого зрілого віку. 

Аналіз останніх досліджень. 
Сьогодні необхідно ураховувати 
той факт, що «ринок» фітнес-по-
слуг постійно удосконалюється, 
з’являються нові фітнес-техно-
логії, знання яких допоможуть 
підвищити  професійний рівень і 
сприяти досягненню цілей та ба-
жань клієнтів [4]. 

На думку Л. Чеховської, О. 
Жданової [11], відсутність дер-
жавного контролю у сфері фітне-
су може негативно вплинути на 
якість фітнес-послуг в Україні.

О.В. Андрєєва [2] визначає, 
що свідоме ставлення людини 
до стану власного здоров’я є ва-
гомою причиною для відвідуван-
ня фітнес-центрів і на цей факт 
впливають вік, професія, стать та 
інші чинники. 

О.Л. Луковська, С. Гіркіна [6] 
стверджують, що основною умо-
вою залучення жінок до занять 
фітнесом є індивідуальний підхід 
у виборі напрямку фітнесу, зо-
крема, урахування віку, трудової 
діяльності, мотивів відвідування 
фітнес-центру. 

О.В. Апайчев [1] звертає увагу 

на те, що при складанні фітнес-
програм для людей зрілого віку у 
фітнес-центрах, немає наукового 
підходу, і тому оцінити ефектив-
ність авторських методик, які не 
мають обгрунтованої наукової 
основи, досить складно. Це може 
негативно відобразитися на стані 
здоров’я тих, хто займається.

А.В. Гакман [3] наголошує 
на тому, що недостатня кількість 
інструкторів, які мають досвід 
роботи із людьми похилого віку 
і відсутність державної підтрим-
ки фізкультурно-оздоровчих про-
грам найбільше заважають людям 
зазначеної вікової категорії актив-
но відвідувати фітнес-центри.

Це підтверджує дослідження 
С.І. Смірнова [9], який вказує на 
те, що основними факторами, які 
впливають на якість фітнес-по-
слуг, є підготовка певних фахів-
ців, зокрема, керівного персона-
лу, а відсутність фітнес-програм 
для людей зрілого віку негативно 
відбивається на залученні цієї ка-
тегорії населення до відвідування 
фітнес-залів.

Насамперед це пов’язане з 
тим, що є напрямки фітнесу, які 
рекомендують не всім, тому що 
існує певний ризик виникнен-
ня травм. Це стосується людей 
зрілого віку, більшість яких ма-
ють порушення опорно-рухового 
апарату, обміну речовин, захво-
рювання серцево-судинної сис-
теми та інших проблем зі станом 
здоров’я [4, 9].

Правильний вибір певного 
виду оздоровчого тренування 
може запобігти захворюванням, 
що пов’язані зі зношуванням ру-
хового апарату жінок зрілого віку. 
Відтак фітнес-клубам необхідно 
допомогти правильно підібрати 
вид фітнесу тому, хто звернувся 
до їх послуг [4, 6].

Отже, виявлення основних ас-
пектів, які можуть вплинути на 
рівень організаційно-методичних 
умов проведення фізкультурно-
оздоровчих занять з фітнесу з 
жінками другого зрілого віку є 
важливим для залучення цієї ка-

тегорії населення до занять з фіт-
несу.

Зв’язок з науковими плана-
ми, темами. Робота виконана в 
рамках прикладного наукового 
дослідження на 2016-2020  рр. 
«Науково-методичні засади вдо-
сконалення процесу фізичного 
виховання різних груп населен-
ня», номер державної реєстрації 
0116U003010.

Мета – виявити організацій-
но-методичні умови, які сприя-
ють підвищенню якості фізкуль-
турно-оздоровчих занять для 
жінок другого зрілого віку.

Методи досліджень: теоре-
тичний аналіз і узагальнення лі-
тературних джерел, соціологічні 
методи, математична статистика.

Організація дослідження та 
їх обговорення. Дослідження 
проводилися у м. Дніпро з ве-
ресня 2016 року по травень 2017 
року. У ході роботи нами було 
опитано 31 жінку віком від 50 до 
55 років, які відвідували танцю-
вальні студії «Соціальні танці», 
«Арзу», 30% жінок займались 
нерегулярно. Нами проведено 
анкетування, за допомогою яко-
го було вивчено причини невід-
відування фітнес-клубів у цьому 
віці. На основі інтернет-джерел 
проведено аналіз надання послуг 
крупними фітнес-центрами, що 
напевно може вплинути на залу-
чення різних категорій населення 
до занять фітнесом.

Результати дослідження та 
їх обговорення. З усного опиту-
вання респондентів (31 жінка) і 
анкетування ми з’ясували основ-
ні причини невідвідування жінка-
ми 50-55 років групових занять у 
спортивно-оздоровчих центрах: 
дуже інтенсивне навантаження 
(70%); труднощі у виконанні фі-
зичних вправ (30%); певні види 
фітнесу відвідують в основному 
молоді люди (90%); звичка вести 
малорухомий образ життя (40%); 
рівень здоров’я (40%), матеріаль-
ний стан (20%); незручний роз-
клад тренувань (10%). Основним 
мотивом відвідування оздоровчих 
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занять (62%) є бажання зберегти і 
підвищити рівень здоров’я.

Отримані результати свідчать 
про те, що більшість жінок бажа-
ють відвідувати групові заняття з 
фітнесу. Однак фітнес-програми, 
які можуть задовольнити особис-
ті потреби та мотиваційні пріори-
тети жінок зазначеної вікової ка-
тегорії, практично відсутні. 

Для цього контингенту клуби 
пропонують в основному персо-
нальні послуги інструкторів з фіт-
несу, однак ціна за такі послуги є 
значно вищою, ніж абонемент на 
групові оздоровчі заняття.

Від організаційно-методичних 
умов залежить якість послуг, які 
надають фітнес-зали. Досліджен-
ня інтернет-реклами крупних 
фітнес-клубів [12] («Фіт зона», 
«Флекс», «Терми», «Спорт-
Лайф», «Фіт фо ю», «Цунами», 
«Джайпур» м. Дніпра та опиту-
вання респондентів дало можли-
вість визначити засоби залучен-
ня населення до фітнес-занять у 
спортивні комплекси, до яких від-
несено наступні:

- послуги лікарів (дієтолог, 
косметолог, масажист, стомато-
лог, ортопед), та інших фахівців 
(перукар, аніматор);

- сучасне матеріально-техніч-
не забезпечення та устаткування, 
яке є зручним і безпечним у за-
стосуванні;

- високий рівень санітарно-гі-
гієнічних умов у фітнес-центрах;

- забезпечення фітнес-послуг 
для всієї сім’ї  та додаткові засоби 
для відновлення та підвищення 
рівня здоров’я (солярій, аромоте-
рапія);

- інноваційні проекти для оздо-
ровлення жінок («Перевтілення», 
«Зважені та щасливі» і т.п.);

- застосування популярних 
оздоровчих методик як на групо-
вих, так і персональних заняттях;

- використання лікувальної 
фізичної культури, зокрема вико-
ристання спеціального тренажера 
– профілактора Евмінова;

- річні абонементи на вигідних 
умовах;

- організація роботи спорт-
бара; 

- створення зручного розкладу 
тренувань;

- високий професійний рі-
вень фахівців, які враховують 
рекомендації лікарів, дієтологів 
(«раціональне та спортивне хар-
чування»), вертеброневрологів 
(«функціональна діагностика, не-
дозволені вправи при певних хво-
робах», «причини недопуску до 
занять у фітнесі», «попередження 
травм при заняттях різними на-
прямками фітнесу»); мають ви-
сокий науково-методичний рівень 
з питань проведення занять та 
основ здорового способу життя; 
беруть участь у фітнес-конвенці-
ях, семінарах, марафонах; 

- впроваджують комп’ютерні 
технології та навчання контролю 
за станом тих, хто займається. 

Отже, сучасні фітнес-клуби 
пропонують низку послуг для за-
лучення різних вікових категорій 
до відвідування фітнес-центрів, 
які можна поділити на певні гру-
пи, а саме:

- основні послуги проведення 
фітнес-занять за різними напрям-
ками;

- додаткові послуги (масаж, са-
уна, СПА-процедури і т.д.),

- послуги лікарів (у престиж-
них фітнес-центрах);

- інші послуги, до яких відно-
сяться послуги спорт-бару та ін.

Висновок. Таким чином підви-
щення якості фізкультурно-оздо-
ровчих занять у фітнес-центрах 
залежить від задоволення особис-
тих потреб, мотиваційних пріори-
тетів тих, хто займається. 

Особливу увагу керівникам і 
фахівцям у фітнес-центрах необ-
хідно звернути на створення ор-
ганізаційно-методичних умов, які 
дають можливість проведення фіт-
нес-занять за різними напрямками 
на високому професійному рівні; 
надання послуг лікарів та інших 
фахівців, роботи спорт-бару.

Значну увагу керівникам необ-
хідно приділити підбору кваліфі-
кованого персоналу та створенню 

сучасної матеріально-технічної 
бази, що дасть можливість створи-
ти комфортні умови для тих, хто 
займається.

Перспективи подальших до-
сліджень. Подальші дослідження 
будуть спрямовані на вивчення 
інших чинників, що можуть впли-
вати на якість послуг, які надають 
фітнес-клуби, і сприяти залучен-
ню до занять фізичною культурою 
жінок другого зрілого віку.
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