
Міністерство освіти і науки України 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 

IMAC ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

УДК 796.035:46-053.8 

УПРАВЛІННЯ О Р Г А Н І З А Ц І Й Н О - М Е Т О Д И Ч Н И М 
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я М Ф І З К У Л Ь Т У Р Н О - О З Д О Р О В Ч И М И 

П О С Л У Г А М И РІЗНИХ ГРУП Н А С Е Л Е Н Н Я 

24.00.02 - фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
з фізичного виховання і спорту 

Дніпропетровськ - 2013 



Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту 
України, Міністерство освіти і науки України 

Науковий керівник - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор 
Круцевич Тетяна Юріївиа, Національний університет фізичного виховання 
і спорту України, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор 
ГІриходько Володимир Васильович, Дніпропетровський державний інститут 
фізичної культури і спорту, завідувач кафедри олімпійського і професійного 
спорту 

кандидат педагогічних наук, професор Жданова Ольга Миколаївна, Львівський 
державний університет фізичної культури, завідувач кафедри фітнесу і рекреації 

Захист відбудеться «ЗО» січня 2014 р. о 12"" годині на засіданні спеціалізованої 
вченої ради К 08.881.01 Дніпропетровського державного інституту фізичної куль-
тури і спорту (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10) 

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського державного 
інституту фізичної культури і спорту (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 10) 

Автореферат розіслано «27» грудня 2013 р. 

О.О. Мітова 



ч 

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
1 Л Д У Ф К ~ / , 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сьогодні у період стабілізації політичного стану, со-
ціально-скопомічних стосунків, покращення матеріальних умов життя та побуту 
людей виникає проблема якості життя, котра, з одітого боку, пов'язана з безпекою 
життєдіяльності людини, тобто без війни, пригноблення, дискримінації, мате-
ріальної скрути, а з іншого - з організацією такого життя, в якому значне місце 
поряд з роботою, котра приносить задоволення, займають розумне дозвілля, ак-
тивний відпочинок, який розуміють як діяльність, наповнену позитивними емо-
ціями, відчуттям фізичної досконалості і здоров'я, тобто усе тс, що несе людям 
радість і гарний настрій (Т.Ю. Круцсвич, 2008; В.В. 1 Іриходько, 2009). 

Як відомо, галузь фізичної культури і спорту є невід'ємною частиною існу-
вання сучасного суспільства, задовольняючи специфічні потреби його у цілому іі 
окремо взятої особистості зокрема у спілкуванні, грі, фізичному удосконаленні, 
розвагах, самовираженні (Р.Бака, 2008; Л.П.Матвсєв, 2008; Р.К.Касимов, 2008; 
М.В.Дутчак, 2009). 

У той самий час у наукових і офіційних державних джерелах фізичну куль-
а ТУРУ розглядають в оздоровчому аспекті як здоровий спосіб життя людини з 

його складовою - фізичною активністю (Закон України «Про фізичну культуру 
і спорт», 2009). 

о Важливою умовою формування фізичної культури суспільства є виробни-
цтво і розвиток спортивної інфраструктури різної спрямованості і спеціалізації, 
що забезпечує населення фізкультурно-спортивними послугами (С.И.Гуськов, 
1996; О.М.Жданова, 2000; Р.Х.Касимов. 2004; В.В. Мироненко, 2009). Проте на 
сьогодні спостерігається значне відставання реального забезпечення громадян 
спортивними спорудами, особливо за місцем проживання, від існуючих запитів і 
нормативів, що ускладнює ефективне падання спортивно-фізкультурних послуг 
населенню. Іншою проблемою є неефективне використання уже наявних спор-
тивних споруд через відсутність необхідної інфраструктури, котра забезпечує 
потреби різних груп населення ( М.В.Дутчак, 2009; Т.Ю.Круцевич, 2006, 2009), 
а також відсутність нормативних документів з організаційно-методичного забез-
печення населення фізкультурно-оздоровчими послугами (ФОГІ) після відміни 
у 2010 р. необхідності ліцензування фізкультурно-оздоровчої діяльності (ФОД) 
юридичними і фізичними особами. 

Питанням розвитку, організаційних принципів функціонування спортивної 
інфраструктури присвячено роботи багатьох авторів (В. В. Альошин, 2009; В.Е. Ку-
делко, 2005; S.liicneiberder, 2005; D.Cooell, 2003; R.Amnion, 2004; M.Robinson, 
2010 та in.), в яких розкриваються питання розвитку, фінансування, кадрового 
забезпечення спортивних комплексів і залів мультиупіверсальних функцій, проте 
вони не охоплюють комплекс питань, пов'язаних із регіональними, національни-
ми, ментальними особливостями різних груп населення України. 

У працях багатьох авторів звертається увага на методичне забезпечення фіз-
культурно-оздоровчих занять (ФОЗ), що визначає ефективність і безпеку його 
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проведения (С.Л- Рунснко, 2009). Проте основну спрямованість досліджень 
звернено па розробку окремих питань організаційно-методичного забезпечення 
ФОЗ боулінгом (К.Г. Пацалюк, 2012), фітбол-аеробікою (О.Ю. Лядская, 2011), 
більярдом (В.О. Нагорная, 2008), аква-аеробікою (О.Ю. Фапигина, 2005), фітпе-
сом (О.В. Соколова. 2011; Є.А. Мороз, 2011; Н.Н. Зінченко, 2013) та іп. 

Оргапізаційно-мстоднчн.с забезпечення з переліком видів діяльності і доку-
ментів, що їх супроводжують, стосується в основному управління в організаціях 
фізкультурно-спортивного профілю (В.В. І Іриходько, 2009; О.В. Степанова, 2008; 
М. Я. Ьопдарчук, 2010 та ін.), а не управління фізкультурно-оздоровчим процесом, 
об'єктом якої є людина і індивідуальними особистісними і морфофункціопаль-
пммп особливостями. 

На жаль в Україні державна політика занадто довго була орієнтована на ін-
тереси держави, тому ще діє модель розвитку масового спорту без урахування ін-
тересів. здібностей, соціальної диференціації співгромадян, недооцінюється роль 
особистості, агітаційно-пропагандистської роботи засобів масової інформації 
(М.В.Дутчак, 2009). У зв'язку з цим в основу нашого дослідження покладено ре-
алізацію таких соціальних принципів як гуманістична орієнтація, пріоритет по-
греб, мотивів і інтересів особистості, індивідуалізація, оздоровча спрямованість, 
всебічний розвиток особистості, шо допоможуть розробити умови управління 
організаційно-мстодичним забезпеченням ФОН, котрі сприятимуть залученню 
різних груп населення до занять руховою активністю і збереженню стійкої моти-
вації до систематичних занять фізичними вправами та здорового способу життя. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Тема ди-
сертації відповідає Зведеному плану НДР Міністерства України у справах сім 'ї, 
молоді та спорту на 2006-2010 рр., шифр 3.1.2.; № 01061)010782 «Науково-мсто-
днчпі основи удосконалення викладання дисципліни «Теорія і методика фізич-
ного виховання», а також Зведеному плану НДР на 2011-2015 рр. «Удосконален-
ня програмио-иормативпих основ фізичного виховання в навчальних закладах», 
№ 011111001733; відповідно до теми НДР МОН України на 2012-2015 рр. «Іс-
торичні, теоретико-методичні основи формування рекреаційної діяльності різних 
груп населення», № 011211007808. Роль автора полягає в доповненні науково-мс-
годпчнимн даними розділу «Фізичне виховання дорослого населення». 

Мста дослідження: розробка організаційно-методпчного забезпечення фіз-
культурно-оздоровчими послугами різних груп населення відповідно до умов 
управління, шо сприятимуть залученню осіб зрілого віку до рухової активності, 
популяризації здорового способу життя (ЗСЖ) і підвищення безпеки й ефектив-
ності фізкультурно-оздоровчих занять. 

З а вд а и и я д осл ідже и н я: 
1. Вивчити організаційно-методичні умови забезпечення фізкультурио-оздо-

ровчої діяльності у сфері фізичної культури за даними літературних джерел. 
2. Дослідити організаційні основи і ресурсне забезпечення фізкультурно-

оздоровчої діяльності у сфері фізичної культури і спорту на основі зарубіжного 
досвіду та в Україні. 
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3. Вивчити потреби, мотиви й інтереси осіб зрілого віку до занять фізичними 

вправами, ціннісні орієнтири, спосіб життя і чинники, що впливають на ризик роз-
витку серцево-судинних захворювань (ССЗ) у різні вікові періоди від 21 до 60 років. 

4. Визначити умови управління навчально-мстодичним забезпеченням фіз-
культурпо-оздоровчих послуг відповідно до запитів їхньої якості різними група-
ми населення і думки експертів. 

5. Розробити види, структуру і зміст організаційно-методичного забезпечен-
ня сфери затребуваних фізкультурно-оздоровчих послуг дорослого населення 
відповідно до умов управління. 

Об'єкт дослідження: сфера фізкультурно-оздоровчих послуг різних груп на-
селення. 

Предмет дослідження: організаційно-методичне забезпечення фізкультурно-
оздоровчими послугами різних груп населення відповідно до умов управління. 

Згідно із завданнями дослідження було обрано методи дослідження: вивчення 
й аналіз літературних джерел; документальних матеріалів; анкетування; експерт-
ний аналіз; психологічне тестування; оцінка ризику розвитку ССЗ; педагогічний 
експеримент; методи математичної статистики. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше: 
• визначено організаційно-методичні умови управління забезпеченням фіз-

культурно-оздоровчими послугами різних груп населення, що включають ураху-
вання мотивів і інтересів тих, хто займається, вікові періоди життя, ризик роз-
витку ССЗ під час комплектування груп і проведення педагогічного контролю, 
а також розроблено структуру і перелік навчально-методичного супроводу ФОН 
під час здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності у фітиес-центрах, що 
сприяють отриманню, зберіганню та використанню вихідної, поточної та заключ-
ної інформації про стан тих, хто займається; 

• виявлено негативні тенденції зниження кількості фахівців із вищою спеці-
альною освітою, які надають фізкультурпо-оздоровчі послуги, в деяких регіонах 
України за останні роки, що пов'язано зі скороченням кількості місць фізкультур-
но-оздоровчих занять, неналежною увагою місцевих органів влади і свідчить про 
нерівномірний розвиток сфери ФОН в Україні; 

• виявлено особливості динаміки мотивів занять фізичними вправами чоло-
віків і жінок від 21 до 60 років за віковими періодами, а також чинники, котрі 
стимулюють до відвідування ФОЗ, що обумовлює необхідність диференціації 
підходів по залученню до занять різних груп населення у фізкультурно-оздоровчі 
групи, відповідної спрямованості ФОЗ і методичного забезпечення; 

• визначено вікову динаміку видів зайнятості чоловіків і жінок від 21 до 
60 років, яка відрізняється структурою, а також тендерними особливостями, котрі 
виявляються в загальнокультурних інтересах, формують їхній стиль життя; 

• виявлено затребувані ФОН чоловіків і жінок, котрі змінюються за віковими 
декадами. Цс свідчить про те, що на першому місці знаходиться якісна органі-
зація і методичне забезпечення занять, пов'язане з кваліфікацією і практичним 
досвідом викладача. 



4 
Отримало подальший розвиток уявлення про вплив чинників ЗСЖ на динамі-

ку виникнення ризику розвитку ССЗ в осіб зрілого віку за десятирічними періо-
дами життя. Виявлено: критичним періодом настання інволюційних процесів у 
чоловіків ( вік від 31 до 40 років, у жінок - 41-50 років, що вимагає підвищеної 
уваги організаторів фізкультурно-оздоровчої роботи з різними групами населення. 

П р а к т и ч н а значущість роботи. Практичне значення отриманих результа-
тів полягає у розробці методичних рекомендацій до структури і змісту основних 
видів навчальпо-методнчної документації, що забезпечує ефективне проведення 
ФОД з різними віковими групами населення. 

Запропоновано оптимальні методи контролю фізичного стану різних віко-
во-статевих груп населення відповідно до їхньої зацікавленості до тестування 
й об'єктивності пропонованих показників. 

Виявлені особливості мотивації до занять фізичними вправами, причини, що 
заважають цим заняттям, і чинники, котрі стимулюють інтерес чоловіків і жінок 
зрілого віку до організованої рухової активності, можна використовувати під час 
розробки рекламних проспектів у фітпес-центрах, спортивних комплексах і під 
час індивідуальних ФОЗ. 

Результати дослідження введено у навчальний процес НУФВСУ в дисциплі-
ну теорія і методика фізичного виховання в розділ «Фізичне виховання дорослого 
населення», в курс лекцій із дисципліни «Рекреація у фізичній культурі різних 
груп населення», а також у навчальний процес Дніпропетровського державно-
го інституту фізичної культури і спорту. Уманського педагогічного універси-
тету ім. II. Тичини, Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти 
НУФВСУ. про що свідчать акти впровадження. 

Особистий внесок дисертанта у спільних публікаціях полягає у збиранні пер-
винної інформації, обробці іі аналізі отриманих даних, описі змістової частини 
й висновків. 

Апробацій результатів дисертаційного дослідження. Основні результати ро-
боти було представлено іі обговорено на XIV Міжнародному науковому конгресі 
«Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2010), на XV Міжнародному науковому 
копі ресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Кишинів, 2011), на XVII Міжнарод-
ному науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Пекін, 2013), на VI-
VIII Міжнародних пауково-практичпих конференціях «Основні напрями розвитку 
фізичної культури, спорту і фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2010-2013), на 
IV Міжнародній науковій конференції молодих учених (Київ, 2012), на науково-ме-
тодичних конференціях кафедри ТМФВ і лабораторії «Теоретико-методичних основ 
фізичного виховання школярів і молоді» НДІ НУФВСУ (Київ. 2010-2012). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження наведено у 
8 публікаціях, із них 5 - у спеціалізованих виданнях України, 2 - в зарубіжних 
виданнях. 

Структура з а обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розді-
лів, висновків, списку літературних джерел (213 позицій, із них 126 зарубіжних 
авторів). Дослідження ілюстровано 58 таблицями і трьома рисунками. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обгрунтовано актуальність вибору теми дисертації, мсту, завдання, 
об'єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методи дослідження, розкрито 
наукову новизну і практичну значущість отриманих результатів, указано особис-
тий внесок здобувача, наведено дані про апробацію роботи . 

У першому розділі «Орган ізаційно-методич ні умови забезпечення фіз-
культурно-оздоровчої діяльності у сфері фізичної культури» проаналізовано й 
узагальнено дані досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. Звертається увага 
на аксіологічпу значущість фізичної культури як основи залучення різних груп 
населення до рухової активності і формування здорового способу життя. 

Розглядаються дефініції «фітнес» і «велнсс» у сучасному трактуванні за-
рубіжних авторів, а також організаційні аспекти роботи велпее-цептрів, при-
значених для зміцнення здоров'я різних груп населення як у формі планових та 
контрольованих, так і у формі стихійних і несистематичних занять фізичними 
вправами. Уся діяльність фізкультурно-оздоровчих закладів супроводжується на-
данням відповідних послуг, що охоплюють фізичну активність і її види, здачу 
спортивних споруд в оренду і консультаційні послуги (С.І. Гуськов, Р.Х. Касимов, 
О.Н. Степанова). Фізкультурно-оздоровча послуга має цільову спрямованість на 
контингент споживача, який відрізняється не тільки віково-статевими, а й індиві-
дуальними морфофункціональними особливостями, рівнем фізичного стану. 

Під час проведення фізкультурпо-оздоровчої діяльності особливу роль віді-
грає організаційно-методичне забезпечення надання затребуваних ФОН, адекват-
них мотивам і інтересам різних груп населення. 

Для управління організацією фізкультурно-оздоровчої діяльності з надання 
ФОН у фітнес-центрі (спортивному комплексі, фізкультурпо-оздоровчій групі 
(ФОГ) тощо) необхідним є введення документів планування іі обліку фізкультур-
но-оздоровчого процесу, перелік яких не встановлений у зв'язку з відсутністю 
нормативних документів. Наявність окремих видів навчально-методичної доку-
ментації у фізкультурно-оздоровчому центрі (ФОЦ) залежить від компетентності 
менеджера і не завжди відповідає теоретико-методичним умовам адекватного іі 
безпечного процесу фізичного виховання дорослого населення. 

У доступній нам науковій літературі відсутні дослідження особливостей мо-
тивації осіб зрілого віку (від 21 до 60 років) до заняття фізичними вправами, ба-
жання отримати певні види ФОН в оздоровчих закладах, умов, що визначають 
ефективність ФОЗ. Дані аспекти питання, що вивчається, й зумовили актуаль-
ність нашого дослідження. 

У другому розділі дисертації «Метоли та організація дослідження» описано 
й обгрунтовано методи дослідження, що відповідають мсті і завданням, об'єкту 
й предмету, а також представлено інформацію про організацію дослідження. 

Для вирішення першого завдання дослідження стосовно вивчення організа-
ційно-методичних умов забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльиое І і у сфері 
фізичної культури було вивчено 213 робіт учених України, ближнього і дальнього 
зарубіжжя. 
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Для вирішення завдання дослідження організаційних основ та ресурсного за-

безпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у сфері фізичної культури і спор-
ту на основі зарубіжного досвіду й в Україні було вивчено різні типи докумен-
тальних матеріалів (друковані, рукописні, офіційні, особисті). 

Дня вивчення потреб, мотивів й інтересів осіб зрілого віку до занять фізичними 
вправами, затребувапості ФОІІ було використано метод анкетування. Систему цінніс-
них орієнтацій дорослого населення вивчали з використанням методики М. Рокича. 

Спосіб життя чоловіків і жінок, чинники, що впливають на ризик розвитку 
ССЗ, визначали за методикою А.З. Запесочного. 

Із метою виявлення думок спеціалістів, які працюють у сфері ФОГ1, щодо 
видів і змісту навчальио-методичної документації, необхідної для забезпечення 
фізкультурно-оздоровчої діяльності, було використано метод експертних оцінок. 

Дослідження проводили у вигляді констатуючого педагогічного експеримен-
ту. котрий мав статус і порівняльного, оскільки проводили зіставлення результа-
тів за віковими декадами (21-30 років, 31-40, 41-50 років, 51 рік і старші) у чо-
ловіків і жінок. 

У роботі використано загальноприйняті методи математичної статистики з 
розрахунком середніх арифметичних величин (х). середнього квадратичного від-
хилення (с), коефіцієнта конкордації (W) і процентного співвідношення . 

Дослідження проводили із залученням чоловічого і жіночого контингенту (21-
60 років), які проживають у м. Київ, мають різний соціальний статус, відвідують і не 
відвідують ФОІ ( усього 200 чоловіків і 200 жінок), а також 47 експертів (тренери-
викладачі, які падають фізкультурно-оздоровчі послуги різним групам населення). 

Дослідження проводили в кілька етапів: 
1 Іерший етап жовтень 2010 - червень 2011 - вивчення й аналіз даних вітчиз-

няної її зарубіжної літератури, документальних матеріалів господарської діяль-
ності фітнсе-цситрів, спортивних клубів тощо. Складання програми дослідження. 

Другий етап вересень 2011 - червень 2012 - складання анкет; проведення 
анкетування серед різних груп населення, психологічного тестування з визначення 
цінностей у сфері фізичної культури і спорту, вивчення мотивів і інтересів; чин-
ників ЗСЖ, ризику розвитку ССЗ; обробка результатів опитування та тестування. 

Третій етап - вересень 2 0 1 2 - с і ч е н ь 2013 - вивчення затребувапості фізкуль-
турно-оздоровчих послуг, виявлення причин їхньої незадоволеності. Опитуван-
ня експертів про оргапізаційно-мстодичнс забезпечення ФОЗ. Розробка видів, 
структури, змісту методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності 
фітнес-цеитрів, спортивних комплексів. 

Четвертий етап - лютий - жовтень 2013 - обробка результатів дослідження, 
написання методичних рекомендацій, оформлення дисертаційної роботи, апроба-
ція дисертації. 

У третьому розділі «Орі анізанійні основи надання фізкультурно-оздоров-
чих послуг населенню у спортивних комплексах» наведено дані про зарубіж-
ний досвід організації фізкультурно-оздоровчої діяльності з різними групами на-
селення. а також сучасну ситуацію надання ФОІ 1 в Україні, де воно здійснюється 
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державними й громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами. 
Згідно зі статистичними даними, надання ФОН у 2009-2012 рр. здійснювалося 
лише 3,6 % штатних працівників галузі фізичної культури і спорту, з них не мали 
спеціальної фізкультурної освіти 14,6 %. 

Сфера фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг в областях України роз-
вивається нерівномірно. Згідно з виданими ліцензіями на господарську діяль-
ність та кількістю фахівців, які працюють у цій сфері, найбільш інтенсивно фіз-
культурно-оздоровча робота серед населення проводиться в м. Київ, Донецькій, 
Одеській, Дніпропетровській областях. Низькі показники зафіксовано в Закар-
патській, Івано-Франківській, Тернопільській областях. Недостатньо розвинута 
інфраструктура ФОН в деяких областях України не сприяє реалізації положення 
Закону України «1 !ро фізичну культуру і спорт» (2009) про посилення ролі органі-
заційно-методичного забезпечення діяльності спортивних клубів, фізкультурно-
оздоровчих центрів, спортивних комплексів для надання різноманітних (затребу-
ваних) послуг, адекватних мотивам і інтересам різних груп населення. 

Проведення моніторингу й оцінки запитів населення в заняттях фізичними 
вправами, послугах, котрі вони бажають отримати, створює передумови для сво-
єчасного прийняття управлінських рішень і визначення довгострокових перспек-
тив розвитку оздоровчої фізичної культури в регіоні і конкретному ФОЦ. 

У нашому дослідженні для вивчення мотивів занять фізичними вправами було 
використано метод анкетування. Аналіз результатів дає підстави стверджувати, що 
з віком бажання займатися в ФОГ як у чоловіків, так і у жінок знижується. Найбіль-
ша кількість тих, хто займається, відмічається у період з 21 до 30 років (53 % чоло-
віків і 60 % жінок). Найінтснсивнішс зниження кількості жінок у ФОГ відмічається 
в період від 31 до 40 років (па 28 %). У чоловіків у цьому віці ще підтримується 
інтерес до занять фізичними вправами і лише 9 % припиняють відвідувати ФОГ. 
Після 51 року займаються фізичними вправами 28 % жінок і 20 % чоловіків. 

Тенденція зниження кількості відвідувачів ФОГ у віковому аспекті має свої 
причини. У період 21-40 років у жінок вони пов'язані з відсутністю умов занять 
і кваліфікованого тренера (25-27 %), віддаленістю місця занять від місця прожи-
вання і роботи (27-33 %). Родинні обставини починають відігравати роль у період 
від 30 до 50 років. Стан здоров'я є причиною припинення занять у жінок після 
40 років. Після 50 років основною причиною є відсутність часу. 

Чоловіки на відсутність умов занять і тренера вказують в основному в період 
21-30 років (37,5 %). У цілому, 30 % чоловіків посилаються на відсутність часу, 
27 % - на відсутність бажання, 30 % - на стан здоров'я. Звертає увагу великий 
відсоток чоловіків, порівняно з жінками, які після 30 років уже мають проблеми 
зі здоров'ям, що обмежують їхні можливості займатися руховою активністю, а 
також інертність чоловіків після 50 років, що проявляється у відсутності бажання 
займатися фізичними вправами. 

Вивчення цілі, що спонукає до заняття фізичними вправами у віковому аспекті, 
дає можливість визначити спрямованість і зміст занять із різним контингентом. У 
цілому пріоритетним мотивом у жінок є покращення здоров'я (53 %), проте в різні 
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вікові періоди він доповнюється іншими цільовими установками (табл. 1). Так, у 
період від 21 до ЗО років жінки вкачують по два-три мотиви, що у сумі становить 
220 %. Вони бажають досягти гармонійності будови тіла (40 %), нормалі чувати масу 
тіла (40 %), підвищити фізичну підготовленість (35 %), отримати задоволення від 
рухової активності (РА) (30 %), самоствердитпся (10 %). Дана структура мотивів є 
показанням для тренера для добору засобів, методів і спрямованості ФОЗ з пріо-
ритетом на корекцію фігури, покращення зовнішнього вигляду жінок і отримання 
при цьому задоволення від РА, тобто вправи мають добиратися з урахуванням їхніх 
інтересів. Бажання підвищити фізичну підготовленість (35 %) свідчить проте, що 
заняття мають включати відповідні фізичні навантаження і сприяти досягненню 
високого рівня фізичного стану, тобто мати структуру кондиційного тренування. 

Від 31 до 40 років кількість мотивів, котрими керуються жінки, знижується 
до 184 %. Структура їх в основному залишається тією самою, пріоритетом ко-
ристуються мотиви поліпшення форм тіла, схуднення, проте втричі зменшується 
бажання підвищити свою фізичну підготовленість, що є основою для зниження 
фізичних навантажень, зміни їхнього характеру. 

У період 41-50 років кількість могнвів знижується на 42 %. Жінки хочуть 
отримати задоволення від РА (36 %), покращити здоров'я (36 %), фігуру (28 %) і 
знизити масу тіла (28 %). Характерно, що інтенсивність мотивів, які стосуються 
покращення зовнішнього вигляду у жінок, із віком дещо знижується. 

Цс підтверджується і результатами опитування жінок у віці після 50 років. 
Основну мету занять фізичними вправами вони вбачають у покрашенні здоров'я 
(50%), нормалізація маси тіла турбує 21% жінок. Фізична підготовленість після 
30 років не асоціюється з покращенням функціонального стану та стану здоров'я. 

Таблиця / 
Ціль, піо спонукає жінок займатися фізичними вправами 

№ 
з/и 

Ціль 

Вік, років 

№ 
з/и 

Ціль 
21-3(1 31-40 41-50 51 і старші № 

з/и 
Ціль 

п = 50 п = 50 її = 50 її = 50 

№ 
з/и 

Ціль 

її % її % її % її % 

1 Підвищити фізичну підготовленість 17 35 6 12 4 7 
2 Отримати задоволення від І'А 15 30 17 34 18 36 7 14 

3 Брати участь у змаганнях 2 5 1 2 
4 Покращити здоров 'я 23 45 18 36 18 36 25 50 

5 Досягти гармонійності статури 20 40 18 36 14 28 7 14 

6 1 Іормалізуватн масу тіла 20 40 18 36 10 21 10 21 

7 Самоствердження 5 10 2 4 4 7 4 7 

X Активно проводити дозвілля 5 10 6 12 4 7 7 14 

9 Спілкування з друзями 2 5 6 12 4 7 
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Така вікова динаміка мотивів до занять фізичними вправами жіночого кон-

тингенту дає підстави до диференціації груп за віковими періодами і декадами, а 
також відповідного методичного забезпечення ФОЗ. 

У чоловіків ми спостерігаємо протилежну тенденцію: від 20 до 55 років кількість 
мотивів, що можуть стимулювати до заняття фізичними вправами, збільшується 
(табл. 2). Якщо від 21 до 30 років чоловіки вказують один-два мотиви (усього 160 %), 
у 31-40 років - 187 %, 41-50 років - 228 % і після 51 року - 242 %, тобто на кожного 
респондента два-три мотиви. Ієрархія їх у різні декади життя чоловіків різна. 

У 21-30 років па першому місці знаходиться мотив підвищення рівня фізич-
ної підготовленості (41 %), на другому - отримання задоволення від рухової ак-
тивності. Меншою мірою молоді чоловіки стурбовані нормалізацією маси тіла 
(12 %) і досягненням гармонійності статури (12 %). Спрямованість їхніх занять 
відповідає цілі кондиційного тренування, вони бажають самоствсрдитися (18 %) 
і брати участь у змаганнях. 

У період від 31 до 40 років зникає бажання брати участь у змаганнях та зали-
шається прагнення підвищити свою фізичну підготовленість (44%) і отримати за-
доволення від РА (44 %). Починають проявлятися вади фігури і виникає бажання 
покращити статуру (33 %), підвищується значущість мотиву занять з оздоровчою 
спрямованістю (22 %). 

Від 41 до 50 років мотив оздоровчої спрямованості занять для чоловіків стає 
превалюючим (54 %), що, мабуть, пов'язано з погіршенням стану їхнього здоров'я. 

Починає турбувати чоловіків і зміна маси тіла (38 %). Прагнення до підви-
щення фізичної підготовленості з віком знижується, в 41-50 років до 38 %, а в 
51 рік і старше - до 20%. Після 50 років проблема надмірної маси тіла турбує вже 
50 % чоловіків, що, мабуть, свідчить про погіршення стану здоров'я (46 %). Після 
50 років простежується необхідність в оздоровчо-рекреаційних заняттях фізич-

Таблиця 2 
Ціль, іцо спонукає чоловіків займатися фізичними вправами 

Пік, років 

№ Цілі. 
21-ЗО 31-40 41 -50 51 і старші 

і/п Цілі. і) 50 п = 50 п 50 її = 50 
п % її % її % її % 

1 Підвищити фізичну підготовленість 20 41 22 44 19 38 10 20 

2 Отримати задоволення від РА 18 35 22 44 19 38 15 30 

3 Брати участь у змаганнях 9 18 
4 Покращити здоров 'я 9 18 11 22 27 54 23 46 

5 Досягти гармонійності статури 6 12 16 33 12 23 8 16 

6 1 Іормалізувати масу тіла 6 12 5 II 19 38 25 50 

7 Самоствердження 9 18 7 15 15 30 

8 Активно проводити дозвілля 3 6 6 II 7 15 15 30 

9 Спілкування з друзями 11 22 4 7 10 20 
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ними вправами, оскільки чоловіки хочуть отримувати задоволення від РА (30 %), 
активно проводити дозвілля (30 %) і самоутверджуватися (30 %). 

Низький відсоток залучення до занять фізичними вправами, мабуть, пов'я-
заний і І певрахуванням у ФОГ вікових особливостей мотивації чоловіків, орієн-
тованих па задоволення потреб осіб більш молодого віку (21-35 років). 

З'ясування чинників, шо стимулюють до занять фізичними вправами жінок, 
свідчить про пріоритетність знань про користь фізичних вправ ( 48 %). Проте зна-
чущість знань у різні періоди життя жінок неоднакова. Близько 27 % жінок пере-
глядають телепередачі про здоров'я і з віком їхня кількість зростає до 52 %. Не за-
лишаються вони байдужими і до публікацій у газетах, де подано різну інформацію 
про ЗС'Ж, харчування і РА. У молодому віці стимулом для занять фізичними впра-
вами є корекція зовнішності: у період від 21 до 30 років - 16 %, 31 —40 років - 20 %, 
41 50 років - 30 % жінок указують на цей чинник. Після 50 років він перестає бути 
значущим у такій мірі. Певний вплив чинять такі фактори як порада друзів (6 %), 
телевізійні програми про заняття у фітнес-центрах (8,5 %), відвідання змагань (9 %), 
власна ініціатива (6,5 %). Характерним є те, що лікарі радять займатися РА тільки у 
період від 31 до 50 років (4-14 %). 1 Ііеля 50 років піхто з жінок не вказав цей чинник. 

У чоловіків відмічається дешо інша значущість чинників, стимулюючих до за-
нять фізичними вправами. Вагомим є «знання про користь фізичних вправ»-38,5 %, 
причому в усіх декадах зрілого віку. Близько 30 % чоловіків указують на значущість 
власної ініціативи й інтересу до занять фізичними вправами. З віком посилюється 
вплив порад рідних - із 6 до 18 %. І Іісля 40 років чоловіків починають цікавити те-
лепередачі про здоров'я (у 41-50 років - 8 %, після 50 років - 16 %). Проте з віком 
знижується значущість відвідування змагань, так, якщо в 21-30 років па цей чинник 
указували 14 %, у ЗІ - 5 0 років - 8 %, то після 50 років - 6 % респондентів. 

Аналіз культурних інтересів чоловіків у вільний час підтвердив особливості 
їх прояву у віковому аспекті. Ці особливості починають проявлятися підвищенням 
активності у 31-40 років і її зниженням після 41 року. Відбувається зміна рекреа-
ційних інтересів. Так, якщо в 31-40 років 34 % чоловіків указують, шо вони зай-
маються в ФОГ, 18 % -- риболовлею, 10 % - полюванням і 14 % - туристичними 
походами, то в 41-50 років відвідують ФОГ лише 10 %, а риболовлею, туристични-
ми походами займаються 30 % і полюванням - 8 %. Після 50 років затребуваність 
занять у ФОГ знижується до 4 %, зростає інтерес до риболовлі у 36 %, знижується 
інтерес до туристичних походів у 16 %, залишається у 8 % інтерес до полювання. 

Таким чином, можна зробити висновок, що організовані заняття фізичними впра-
вами обирають чоловіки і жінки, керуючись як зовнішніми, так і внутрішніми моти-
вами. котрі конкретизуються цільовими установками, що відображають сформовані 
на даний період цінності. На формування життєвих цінностей і засобів їх досягнення 
впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовнішніх належать соціально-сконо-
мічпі умови, родинні стосунки, матеріальна забезпеченість, наявність цікавої роботи 
і моральні установки у виробничому колективі, шо сприяють чи не сприяють реа-
лізації особистісних претензій. До внутрішніх чинників належать особистісні якос-
ті, здатність адаптуватися до зовнішніх еоціальпо-екопомічних, моральних правил 
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діяльності колективу, а також вікові особливості осіб зрілого віку, що змінюються не 
лише за періодами (І і II періоди зрілого віку), а і за віковими декадами. 

Вивчення способу життя осіб зрілого віку свідчить, що як у чоловіків, так і у 
жінок крім дефіциту РА наявними є шкідливі звички, пов'язані зі вживанням ал-
когольних напоїв і курінням цигарок. Також близько 55 % жінок і 53 % чоловіків 
вважають своє харчування незбалансованим і надмірним, що призводить до над-
лишкової маси тіла (понад 10 кг) у 13 % жінок і 24 % чоловіків. 

Проведені дослідження констатують, що у чоловіків явно виражений ризик 
розвитку ССЗ починає прогресувати після 40 років, збільшуючись порівняно з 
попередньою декадою життя вдвічі (з 24 до 48 %). Прогресування цих змін про-
довжується після 50 років, доходячи до 64 %. У жінок також у цьому віці відмі-
чається збільшення ризику розвитку ССЗ майже вдвічі порівняно з попередньою 
декадою життя і сягає майже 59 % (рис. 1). 

Дослідження ціннісних орієнтацій за методикою М.Рокича свідчить, що у 
цілому як у чоловіків, так і у жінок ядро становлять життєві цілі, спрямовані па 
себе (здоров'я, кохання, матеріальне забезпечення, активна життєдіяльність), а 
такі альтруїстські цінності як «щастя інших», «продуктивне життя», «творчість», 
«краса природи» лишаються незатребуваними. 

Вивчення популярності ФОН дозволило скласти їхній рейтинг. На першому 
місці у жінок знаходиться наявність діагностики фізичного стану і лікарського 
контролю під час занять - 65 %, далі йдуть: наявність басейну - 50 %; добре об-
лаштовані роздягальні і душові кабіни - 48,5 %; масаж - 36 %. Чоловіки більшою 
мірою, ніж жінки, вказують на необхідність складання персональних фітнес-про-
грам (55 % і 39 % відповідно). 

Досить високі вимоги ставляться до кваліфікації тренера ФОП 1 ті, хто відві-
дують, і ті, хто не відвідують ФОЗ, як чоловіки, так і жінки у 75 % звертають 
увагу на рівень його професійної підготовки та організаційно-методичпе забез-
печення занять. 

70 
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Рис. І. Наявність явно вираженого і максимального чинника ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок, • • - чоловіки, З - жінки 
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У четвертому розділі «Методичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих 

запиті.» розроблено модель управління організаційно-методичним забезпечен-
ням ФОН клієнтів фізкультурно-оздоровчих центрів, згідно з якою визначено до-
цільність ведення павчальпо-методичної документації. 

Мп виходимо із положення, що для управління фізкультурію-оздоровчою діяль-
ністю у фітнес-центрі необхідно впорядкувати взаємодію між керуючою і керованою 
системами, тобто організувати її. Управлінські функції полягають у плануванні, орга-
нізації. виконанні і контролі, котрий є основним джерелом отримання інформації про 
керований об'єкт, про його стан після керівних команд (канал зворотного зв'язку). 

З метою досягнення ефективності та безпеки для здоров'я тих, хто займа-
ється фізичними вправами, структура оргапізаційно-методичного забезпечення 
повинна відповідати необхідним умовам і алгоритму управління фізичним ста-
ном людини. Для цього необхідно здійснити наступні операції: виявити мотиви і 
інтереси клієнта з метою визначення спрямованості ФОЗ; визначити медичні по-
казники та протипоказання до занять фізичними вправами; визначити вихідний 
рівень фізичного стану клієнта і порівняти його з належними нормами; визна-
чити відмінності у фактичних і належних показниках фізичного стану; визначити 
форми занять фізичними вправами (групові або індивідуальні); визначити види 
рухової активності (аеробіка, фітнес, плавання тощо) відповідно інтересу клієнта 
або адекватних його фізичному стану (показань лікаря); розробити програму за-
нять (заняття з групою відповідно до рівня фізичної підготовленості тощо, або 
індивідуальні програми); скласти індивідуальну програму занять (засоби, ме-
тоди. руховий режим, методи контролю); здійснювати оперативний і поточний 
педагогічний контроль; вести облік результатів педагогічного контролю (записи 
в індивідуальній програмі) і самоконтролю (щоденник самоконтролю); вносити 
корективи в програму занять згідно результатів самоконтролю; визначати ефек-
тивність програми занять через кожні 2 - 3 місяці. Ці операції можуть бути пред-
ставлені моделлю управління фізичним станом клієнта в процесі ФОЗ (рис. 2). 

Особливістю фізичного виховання, а ФОЗ є однією з форм добровільних орга-
нізованих занять із дорослим населенням, є тс, що управління здійснюється ззовні 
добре організованою і саморегульованою системою - людиною. Можливість досяг-
нення цілі ФОЗ залежить від вихідного рівня фізичного стану, способу жнття того, 
хто займається, його мотивів, інтересів та бажання сприйняти програму тренера. 

Нами складено модель управління фізкультурно-оздоровчим процесом того, 
хто займається, у фітнес-центрі. 

Узагальнений облік і аналіз даних контролю пов'язаний із необхідністю фік-
сації цього матеріалу (заповнення журналів, індивідуальних карт, щоденників 
самоконтролю). Ведення обліку результатів педагогічного контролю викликано 
необхідністю аналізу, що є передумовою для прийняття рішення про зміст на-
ступних занять і системи занять у цілому. Залежно від мети управлінських опера-
ції! визначено способи її зберігання, необхідні для подальшого аналізу і прийнят-
тя управлінських рішень з організаційно-методичного забезпечення реалізації 
фізкультурно-оздоровчих послуг конкретному клієнту фітнес-цснтру (рис. 3). 



ІЗ 

Рис. 2. Модель управління фінічним спіном клієнта н процесі фізкультурно-
оздоровчих заняч ь 

Рис. і. Модель інформаційного забезпечення управління фізичним станом клієнта 
у процесі ФОЗ 

Для виявлення найважливіших положень методичного забезпечення практич-
ної діяльності тренера з фітнесу, інструктора ФОГ, викладачів, які проводять оздо-
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ровчі заняття на базі окремих виді в спорту, було проведено експертну оцінку їхньої 
думки за шістнадцятьма базовими питаннями, включаючи ставлення практиків до 
організації ФО'З, умов комплектування груп, планування змісту занять, структури 
і змісту документів планування й обліку, форми підвищення кваліфікації. 

В експертному оцінюванні взяли участь 47 тренерів, які працюють із фізкуль-
турно-оздоровчими групами різного віку. Стаж роботи експертів - від двох до 25 
років, із них 23 чоловіки і 24 жінки, всі мають вищу спеціальну освіту. Оцінка 
значущості кожного положення визначалася від 0 до 5 балів. 

Аналіз експертних листів опитування спеціалістів, які працюють у сфері на-
дання ФОІ І, дозволяє зробити висновки про оптимальне організаційпо-мстодич-
пе їх забезпечення і слабкі сторони методичної підготовленості деяких фахівців, 
котрі надають ці послуги. 

Звертає увагу, що після відміни обов'язкового ліцензування ФОН у сфері 
фізичної культури і спорту знизилися вимоги до організаційно-методнчного за-
безпечення проведення ФОЗ із різними групами населення. Під час організації 
занять в окремих ФОІ не вважається за необхідне наявність медичної карти того, 
хто займається, чи індивідуальної картки клієнта, наявність журналу реєстрації 
відвідування занять (а отже й обліку фінансів, що надходять), наявність журналу 
реєстрації травм і книги відгуків клієнтів. 

Викликає занепокоєння і недостатня методична підготовка деяких тренерів 
із фітиесу. які не вважають обов'язковим складання плану-конспекта ФОЗ, здій-
снення оперативного педагогічного контролю під час ФОЗ, що свідчить про адек-
ватність фізичного навантаження фізичному стану тих, хто займається, й ігнору-
вання рішення освітніх завдань під час занять, де мають повідомлятися відомості 
про методи самоконтролю за реакцією свого організму на фізичні навантаження 
під час занять та після них. 

Згідно з розробленими моделями управління ФОЗ і забезпеченням ФОН різ-
них груп населення визначено доцільність ведення навчальпо-мстодичної доку-
ментації. До документів обліку і планування фізкультурно-оздоровчої діяльності 
відносять: перелік ФОН, котрі може отримати клієнт; розклад ФОЗ; індивіду-
альну карту клієнта; карту лікарсько-педагогічного контролю; робочу програму 
групових занять; індивідуальні програми занять; плап-коиспскт занять; журнал 
реєстрації відвідування занять; журнал обліку травм; книгу відгуків клієнтів. 

У процесі дослідження розроблено оптимальну структуру індивідуальної 
карти клієнта і переліком запитань, необхідних для вияснення демографічних і 
мотиваційних чинників, а також перелік морфофункціональиих показників для 
початкової діагностики фізичного стану. 

Розроблено рекомендації до раціонального використання методів лікарсько-
педагогічного контролю в ФОЗ із різними групами населення, що враховують 
рівень фізичної підготовленості і мотивацію різних вікових груп населення до 
варіантів тестових програм. 

Обгрунтовано форму, структуру і зміст розділів робочої програми ФОЗ і ва-
ріант форми індивідуальної програми для осіб зрілого віку. 



15 
У п'ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

обгрунтовано і виявлено три групи даних: ті, що підтверджують наявні поло-
ження в науковій літературі; ті, що їх розвивають; абсолютно нові. Підтверджу-
ються положення, висунуті А.Л. Ворожбитовою (2008), М.В. Дутчаком (2009), 
О.М. Степановою (2008), Ю. Лсник, С. Цешковським (2013) та ін. про те, що з 
віком знижується мотивація до занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості 
в осіб зрілого віку, відбувається перегляд ціннісних орієнтацій, що мають тен-
дерні особливості (Т.Ю. Круцевич, 2012; О.Ю. Марченко, 2011; Т.К. Ареф'єва, 
2000; О.Д. Волчек, Н.С. Котельникова, 2005; А.Л. Ворожбитова, 2008 та ін.). 

Отримало подальший розвиток уявлення про вплив чинників ЗСЖ на динамі-
ку виникнення ризику розвитку ССЗ в осіб зрілого віку за десятирічними періо-
дами життя. Виявлено, що критичним періодом настання інволюційних процесів 
у чоловіків є вік від 30 до 40 років, у жінок - 41-50 років, що вимагає підвищеної 
уваги організаторів ФОД з різними групами населення. 

Абсолютно нові дані: 
• визначення організаційно-методичних умов управління забезпеченням 

ФОН різних груп населення, а також структура і перелік павчально-методичного 
супроводу ФОП під час проведення фізкультурио-оздоровчої діяльності юридич-
ними і фізичними особами; 

• виявлення негативних тенденцій нерівномірного розвитку сфери ФОП у 
різних регіонах України; 

• визначення вікової динаміки і тендерних особливостей мотивів занять фі-
зичними вправами, видів зайнятості у вільний час, ціннісні орієнтації, загально-
культурні інтереси, що формують стиль життя дорослого населення; 

• виявлення затребуваності ФОП чоловіків і жінок, які змінюються за віко-
вими декадами і свідчать про тс, що на першому місці знаходиться якісна орга-
нізація і методичне забезпечення занять, пов'язане з кваліфікацією і практичним 
досвідом тренера. 

ВИСНОВКИ 
1. В основі залучення різних груп населення до систематичних занять рухо-

вою активністю лежить аксіологічна значущість фізичної культури особистості і 
суспільства. 

Формування ціннісного ставлення до свого здоров'я, бажання зміцнити його 
за допомогою РА у різних груп населення залежить від вікових особливостей мо-
тиваційних чинників, соціально-економічних умов у країні, нормативно-правової 
бази, що забезпечує доступність спортивних споруд, якість наданих ФОП і про-
фесійної підготовки кадрів. 

Під час здійснення ФОД особливу роль відіграє організаційно-методичне забез-
печення затребуваних ФОП, адекватних мотивам і інтересам різних qiyn населення, 
котрі в науковій літературі подані в узагальненому варіанті для осіб зрілого віку. 

Організаційно-методичне забезпечення з переліком видів діяльності і доку-
ментів, що їх супроводжують, стосується в основному управління в організаціях 
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фізкультурно-спортивного профілю, а не управління фізкультурно-оздоровчим 
процесом, об'єктом якого є людина з усіма особистіспими та морфофункціональ-
нимн особливостями. 

Недостатнє вивчення і розробка організаційно-методичного забезпечення 
ФОН різних груп населення зумовили актуальність дослідження. 

2. Вивчення зарубіжного досвіду організаційних основ забезпечення ФОД дозво-
ляє виділити дві моделі регулювання фізкультурпо-епортнвної сфери (державна і не-
державна). які часто доповнюють одна одну. Фінансування ФОД як в Україні, так і в 
багатьох країнах П ІД здійснюється як із державних і муніципальних джерел, так і за 
рахунок кошт громадян, які бажають займатися цими видами діяльності. Слабкий роз-
виток інфраструктури ФОІ І, пов'язаних із кадровим забезпеченням спеціалістами з ви-
щою освітою (зниження в 2010 р. порівняно з 2009 р. на 7 %) в цілому по Україні і в 
окремих регіонах свідчить про несприятливий хід справ у сфері ФОІ І і нерівномірний 
розвиток фітнес-індустрії, що свідчить про недостатню увагу з боку регіональної влади. 

3. Динаміка зниження кількості тих, хто займається в ФОІ", має свої особливості 
в різні вікові декади осіб зрілого віку. Найбільш інтенсивне зниження кількості жінок 
у ФОІ' відмічається в період від 31 до 40 років (на 28 %), а у чоловіків після 50 років 
(на 18 %). 1 Іричпиами незалучеппя в організовані ФОЗ є відсутність умов занять, від-
даленість від місця проживання і роботи (33 %), родинні обставини, завантаженість 
домашніми справами (27 %), завантаженість виробничим процесом (38 %), лінь (15-
29 %), відсутність бажання (12 %). Звертає на себе увагу великий відсоток чоловіків 
після 40 років, які мають проблеми зі здоров'ям, котрі обмежують їхню можливість 
іайматися РА (22-38 %, у жінок - 8-14 %), а також інертність після 50 років, що про-
являється в лінощах (40 %) і відсутності бажання займатися фізичними вправами. 

4. Вивчення мети занять фізичними вправами дорослого населення у віковому ас-
пекті дає можливість організувати групи і визначити спрямованість і зміст занять. Так, 
опитування осіб зрілого віку, які не займаються в ФОГ, але мають бажання їх відвідува-
ти, дало можливість виявит и вікову динаміку мотивів їхньої фізкультурної діяльності. 
У період 21 40 років цільові установки жінок пов'язані з досягненням гармонійності 
будови тіла, нормалізації маси тіла (40 %), а в 21 30 років - і підвншепням фізичної 
підготовленості (35 %), після 40 років із покращенням здоров'я (50 %) іі отриманням 
задоволення від РА (36 %). У чоловіків віл 21 до 40 років переважає мотив підвищення 
фізичної підготовленості ( 4 1 4 4 %), отримання задоволення від РА (35-44 %), після 
40 років - покращення здоров'я (46-54 %) і нормалізація маси тіла (38-50 %). 

Можна відмітити, що при фактичному зниженні кількості чоловіків, які зай-
маються в ФОІ після 50 років, їхні мотиви і бажання досягти поставленої мети 
достатньо визначені. Низький відсоток залучсності до занять фізичними впра-
вами, мабуть, пов'язаний із неврахуваиням під час організації ФОГ вікових осо-
бливостей. мотивацій чоловіків цього віку й орієнтований на задоволення потреб 
осіб більш молодого віку (21-40 років). 

5. Вивчення вікового аспекту ціннісного ставлення чоловіків і жінок зрілого віку 
до життєвих цілей і способів їх досягнення дозволяє виявити основу ставлення до 
оточуючого світу, інших людей, до самого себе і ядро мотивації життєвої активності. 
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Із віком життєві цілі осіб зрілого віку набувають певних змін, пов'язаних зі 

зміною рейтингу ядра цінностей і деяким переміщенням цінностей із резерву у 
«верхній ешелон». Так, у жінок після 50 років «життєва мудрість» зміщується з 
6-9-го в 21-40 років на друге місце, «матеріальне забезпечення» з 6-7-го на 4-те 
місце. У чоловіків це стосується таких цінностей, як «наявність хороших друзів», 
котрих починають особливо цінувати після 50 років, і переміщуються за значу-
щістю з 7-8-го місця на 4-те, і «щасливе сімейне життя» (5-тс місце). 

У цілому ядро цінностей як у чоловіків, так і у жінок становлять життєві цілі, 
спрямовані на себе, а такі альтруїетські цінності як «щастя інших», «продуктив-
не життя», «творчість», «краса природи» залишаються незатребуваними, що може 
бути пов'язано з непростими матсріально-скономічнимн умовами більшості сімей, 
соціальними відносинами в умовах конкуренції. Про це свідчать і інструментальні 
цінності, котрі у чоловічого контингенту більш варіативні в різні вікові періоди, ніж 
термінальні, що, ймовірно, свідчить про поведіпкову адаптацію індивідів до умов со-
ціально-економічного середовища. Життєві цілі в основному залишаються ті самі, але 
змінюються способи їх досягнення за рахунок трансформації особистісннх якостей. 

6. Залучення до систематичних занять фізичними вправами чинить певний вплив 
на спосіб життя осіб зрілого віку. Так, чоловіки, які займаються у ФОГ, вказують, що 
більшість із них (53 %) схильні до епізодичного вживання алкогольних напоїв у свя-
та, або взагалі не п'ють. У той самий час серед чоловіків, які не займаються у ФОГ', 
70 % часто вживають алкогольні напої. Така сама тенденція відмічається й у жінок. 
Частіше вживання алкогольних напоїв (67 %) властиве тим, хто не відвідує ФОГ. Се-
ред тих, хто займається у ФОГ, часте вживання цих напоїв відмічається у 35 % жінок. 

Ще більша різниця відмічається під час виявлення факту куріння. Так, серед 
чоловіків, що займаються в ФОГ. курять 14 %, а у жінок - 3 %. У контингенту, 
який не займається у ФОГ, відмічається 54 % курців-чоловіків і 29 % жінок. 

7. Загальнокультурні цінності, спосіб життя осіб зрілого віку, наявність стресу, 
шкідливих звичок, режиму і характеру харчування, рухової активності мають вплив 
на їхній стан здоров'я, що погіршується з віком. Наші дослідження дозволяють зро-
бити висновок, що у чоловіків ризик розвитку ССЗ починає прогресувати після 40 
років, збільшуючись порівняно з попередньою декадою удвічі (з 24 до 48 %). Про-
гресування цих змін продовжується після 50 років, сягаючи 64 %. У жінок також 
відмічається збільшення ризику розвитку ССЗ після 40 років, але вдвічі менше, ніж у 
чоловіків того самого віку. Після 50 років цей ризик у жінок збільшується майже вдві-
чі порівняно з попередньою декадою і сягає 59 %, що на 5 % менше, ніж у чоловіків. 

Критичним періодом настання інволюційних змін у чоловіків є вік 31-40 ро-
ків, а у жінок 41-50 років, що потребує уваги з боку організаторів фізкультурно-
оздоровчої роботи з різними групами населення. 

8. Вивчення затребуваності ФОН серед осіб зрілого віку дозволило скласти 
їхній рейтинг. На першому місці у жінок - наявність діагностики фізичного ста-
ну і лікарського контролю під час занять (65 %), далі: наявність басейну - 50 %, 
масаж - 36 %, добре облаштовані роздягальні і душові кабінки (48,5 %). Чоло-
віки більшою мірою, порівняно з жінками, вказують па необхідність складання 
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персональних фітпсс-програм (55 % і 39 % відповідно). Досить високі вимоги 
висуваються до кваліфікації тренера ФОП І ті, хто відвідує ФОГ, і ті, хто їх не 
відвідує, як чоловіки, так і жінки, у 75 % звертають увагу на рівень професійної 
підготовленості тренера й організаційно-методичне забезпечення занять. 

9. Педагогічний контроль є основним джерелом отримання інформації про 
керований об'єкт, про його степ після керівних команд (канал зворотного зв'язку). 
Згідно з теорією управління, нами складено модель управління фізкультурно-
оздоровчим процесом клієнта, котрий відвідує фітнес-центр. Розглядаючи трене-
ра як керівну ланку, а клієнта як керовану ланку, ми визначили інформацію, якою 
вони повинні обмінюватися в ході цього процесу. 

Для досягнення ефективності і безпеки для здоров'я тих, хто займається у 
ФОЗ, складено модель інформаційного забезпечення управління фізичним ста-
ном клієнта у процесі ФОЗ, включаючи мету операції управління, спосіб отри-
мання інформації і її збереження (навчальна документація), спосіб аналізу інфор-
мації і прийняття управлінських рішень. 

Аналіз експертних листів опитування спеціалістів, які працюють у сфері па-
дання ФОП, дозволяє зробити висновки про оптимальне організаційно-методич-
не забезпечення ФОЗ і в той самий час виявити слабкі сторони методичної підго-
товленості деяких тренерів з фітнссу, котрі ігнорують обов'язковість планування 
кожного ФОЗ. наявність педагогічного контролю і самоконтролю на заняттях. 

10. На основі вивчення документальних матеріалів зарубіжних і вітчизняних 
фітнес-центрів, літературних джерел, опитування експертів і розроблених моде-
лей управління ФОІІ визначено доцільність ведення навчально-методичної доку-
ментації: перелік ФОІ і. котрі може отримати клієнт; розклад ФОЗ; індивідуальна 
карта клієнта; карта лікарсько-педагогічного контролю; робоча програма ФОЗ; 
індивідуальні програми занять; план-копспект ФОЗ; журнал реєстрації відві-
дування занять; журнал обліку травм; книга відгуків клієнтів. Складено струк-
туру і зміст індивідуальної карти клієнта клубу, обрано оптимальні показники 
морфофункціонального стану, що входять до системи діагностики; розроблено 
структуру і зміст робочої програми групових занять з виду спорту та індивідуаль-
ної програми персональних ФОЗ. 

У процесі дослідження визначено основні організаційні підходи до управлін-
ня забезпеченням ФОН, які враховують потреби, мотиви, інтереси, спосіб життя 
різних груп населення, що лежить в основі залучення їх до занять у ФОГ, фор-
мування відносно однорідних груп за статтю, віком, метою занять і визначен-
ні спрямованості й адекватності фізичних навантажень, що сприяє досягненню 
мети оздоровлення основних виробничих сил суспільства - осіб зрілого віку. 

Розроблені види, зміст і структура иавчально-мстодичної документації, що су-
проводжує фізкультурно-оздоровчу діяльність, можуть бути використані у роботі 
фітнес-центрів, спортивних клубів, приватних підприємців, що сприятиме забез-
печенню безпеки й ефективності надання ФОН різним віковим групам населення. 

Перспективою подальших досліджень є розробка адекватних рухових режи-
мів ФОЗ для різних груп населення. 
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АНОТАЦІЇ 
Ьіас Т.В. «Управління організаційно-мсгодичним забезпеченням фіз-

культурно-оздоровчими послугами різних груп населення». - На правах ру-
копису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного внхо-

пання і спорту за спеціальність 24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення. - Дніпропетровський державний інститут фізичної куль-
тури і спорту. Міністерство освіти і науки України, 2013. 

У дисертації вперше визначено оргаиізаційпо-методичні умови управління 
забезпеченням фізкультурно-оздоровчими послугами різних груп населення, що 
включають врахування мотивів і інтересів тих, хто займається, вікові декади жит-
ія. ризик розвитку серцево-судинних захворювань під час комплектування груп і 
проведення педагогічного контролю, а також розроблено структуру і перелік иа-
вчальио-методичного супроводу фізкультурно-оздоровчих послуг у ході здійснен-
ня фізкультурію-оздоровчої діяльності в фітнес-цептрах, що сприяють отриманню, 
зберіганню н аналізу початкової, поточної і підсумкової інформації про етап клієнта. 

Визначено затребувані фізкультурно-оздоровчі послуги чоловіків і жінок 2 1 -
60 років, які свідчать про тс, що на першому місці знаходяться якісна організація і 
методичне забезпечення занять, пов'язане з кваліфікацією і практичним досвідом 
тренера-впкладача. 

Розроблено структуру і зміст навчально-методнчпої документації, що супро-
воджує фізкультурпо-оздоровчу діяльність, може використовуватись у роботі фіт-
пес-цептрів, спортивних клубів, приватних підприємств і сприятиме безпечності 
й ефективності фізкультурно-оздоровчпх занять. 

Ключові слона: фізкультурпо-оздоровчі послуги, різні групи населення; ор-
ганізаційно-мстоднчне забезпечення, управління. 

ІІмас Т.В. «Управление оргинизішионно-мсто/інческим обеспечением 
фнзкулыурно-оз іороніггелі.іімми услугами различных групи населення». -
На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому вос-
питанию н спорту по специальности 24.00.02 - физическая культура, физическое 
военптанпе разных групп населения. - Днепропетровский государственный институт 
физической культуры и спорта. Министерство образования и науки Украины, 2013. 

При осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности особую 
роль играет организационно-методическое обеспечение оказания востребован-
ных ФОУ, адекватных мотивам и интересам разных групп населення. В доступной 
нам литературе отсутствуют исследования возрастных особенностей мотивации 
лиц зрелого возраста (от 21 до 60 лет) к занятиям физическими упражнениями, 
востребованоети ФОУ, условий, определяющих эффективность ФОЗ. 

Для достижения эффективности и безопасности для здоровья занимающихся 
в ФОЗ составлена модель информационного обеспечения управления физичес-
ким состоянием клиента в процессе ФОЗ, включающая цель операции управле-
ния, способ получения информации и ее хранения (учебная документация), спо-
соб анализа информации и принятия управленческого решения. 

Анализ -экспертных листов опроса специалистов, работающих в сфере оказания 
ФОУ, позволяет сделать выводы об оптимальном организационно-методическом 



обеспечении ФОЗ и в то же время выявить слабые стороны методической подготов-
ленности некоторых тренеров по фитнесу, игнорирующих обязательность планиро-
вания каждого ФОЗ, наличие педагогического контроля и самоконтроля на занятии. 

На основании изучения документальных материалов зарубежных и 
отечественных фитнес-центров, литературных источников составлена структура 
и содержание индивидуальной карты клиента клуба, выбраны оптимальные по-
казатели морфофункционального состояния, входящие в систему диагностики; 
разработана структура и содержание рабочей программы групповых занятий по 
виду спорта и индивидуальной программы персональных ФОЗ. 

Таким образом, в процессе исследования определены основные подходы к 
управлению обеспечением ФОУ, учитывающие потребности, мотивы, интересы, 
образ жизни разных групп населения, что лежит в основе привлечения их к заняти-
ям в ФОГ, формировании относительно однородных групп по полу, возрасту, цели 
занятий и определении направленности и адекватности физических нагрузок, что 
способствует достижению цели оздоровления основных производительных сил 
общества - лиц зрелого возраста. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные услуги, разные группы 
населения, организационно-методическое обеспечение, управление. 

Imas Т. "Managing organizational methods of sports and wellness facilities of 
different groups." - On the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Physical Education and Sport in 
specialty 24.00.02 - physical education, physical education of different groups. -
Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports, Ministry of Education 
and Science of Ukraine, 2013. 

For the first time defined the organizational and methodological conditions 
management software sports and wellness facilities of different groups, including 
consideration of the motives and interests of those involved, age decade of life, the risk 
of cardiovascular disease in the composition of groups and conducting pedagogical 
control and developed structure and for teaching physical education and health support 
services in the implementation of sports and recreational activities in the fitness 
centers to facilitate acquisition, storage and analysis of original, current and complete 
information about the status of the client. 

Identified demand sports and recreation services men and women 21-60 years, 
indicating that the first place is the quality of the organization and methodical training 
that is related to qualifications and expertise coaches. 

The structure and content of educational documents covering sports and recreational 
activities can be used in the fitness centers, sports clubs, and private entities that will 
promote the safety and effectiveness of fitness classes. 

Keywords: sports and wellness facilities, a variety of groups, organizational and 
methodological support, management. 


