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Вступ. Компетентність педагога в питаннях здоров'я – найважливіша складова 

його професійної культури, що вимагає постійного поповнення психолого-медико-
педагогічних знань і практичних педагогічних навичок в питаннях раціональної 
організації навчального процесу, розробки і впровадження профілактичних програм, 
здоров'язберігаючих технологій [2, 3, 5]. Особливої актуальності означена проблема 
набуває в умовах модернізації системи освіти в Україні, зорієнтованої на входження у 
світовий освітній простір [1, 4]. Існують певні суперечності між соціальним 
замовленням суспільства, спрямованим на пріоритет збереження і зміцнення здоров'я 
суб’єктів освітнього процесу, і недостатнім володінням більшістю фахівців з фізичної 
культури та спорту здоров'язбережувальною компетентністю. 

ІХ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:  

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) 
10 грудня 2021 року, м. Київ 
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Мета досліджень – оцінити рівень прояву пізнавального компоненту 
здоров’язберігальної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. 

Матеріал і методи дослідження.  
Для досягнення мети були використані такі методи дослідження: теоретичні – 

аналіз даних науково-методичної літератури, нормативно-правових, програмно-
методичних документів, узагальнення досвіду передової педагогічної практики; 
емпіричні – соціологічні (анкетування, бесіда), методи оцінки здоров’язберігаючої 
компетентності, методи статистичної обробки даних.  

Оцінка здоров’язберігаючої компетентності студентів здійснювалася за 
методикою Е. Зеера, О. Югової. Методика передбачає оцінку різних компонентів 
здоров’язберігаючої компетентності: ціннісно-смислового, пізнавального та 
діяльнісного. Ми у своїх дослідженнях вивчали пізнавальний компонент 
здоров’язберігаючої компетентності студентів.  

Результати дослідження та їх обговорення.  
Пізнавальний компонент визначає фундаментальні базові знання студентів, 

необхідні в їх професійній підготовці і полягає в нашому випадку в синтезі знань про 
здоров'я та здоровий спосіб життя. Ціннісно-смисловий компонент забезпечує 
формування ціннісного ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих. 
Діяльнісний компонент визначає практичні вміння та навички, необхідні для 
збереження і підтримання здоров'я. 

Пізнавальний компонент здоров'язберігаючої компетентності сучасного тренера 
включає знання теоретичних і практичних основ медико біологічних дисциплін, знання 
морфо-функціональних особливостей організму людини в процесі онтогенезу, знання 
нейрофізіології і фізіології вищої нервової діяльності підлітків, знання фізіологічних 
механізмів психічних процесів і станів. 

Результати дослідження виявили, що високий рівень прояву пізнавального 
компоненту спостерігався у 11% студентів 3 курсу, які володіють знаннями теоретичних 
і практичних основ медико-біологічних дисциплін; добре обізнані про морфо-
функціональні особливості організму людини в процесі онтогенезу; володіють точними 
знаннями про нейрофізіологію і фізіологію вищої нервової діяльності підлітків, а також 
знаннями про фізіологічні механізми психічних процесів і станів; проявляють яскраво 
виражену потребу в постійному поповненні знань. 

Середній рівень прояву пізнавального компоненту характерний для 57% 
студентів. Вони володіють знаннями теоретичних і практичних основ медико-
біологічних дисциплін не в повному обсязі; недостатньо добре обізнані про морфо-
функціональні особливості організму людини в процесі онтогенезу; володіють 
недостатньо точними знаннями про нейрофізіологію і фізіологію вищої нервової 
діяльності підлітків, а також фізіологічні механізми психічних процесів і станів; потреба 
в постійному поповненні знань у них виражена недостатньо. 

Значна частина досліджених студентів (32%) мають низький рівень прояву 
пізнавального компоненту. Це проявляється у слабкому володінні знаннями 
теоретичних і практичних основ медико-біологічних дисциплін, недостатній 
обізнаності про морфо-функціональні особливості організму людини в процесі 

Секція 1. 
«Актуальні підходи до фізичного виховання населення» 
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онтогенезу. Ці студенти слабо володіють знаннями про нейрофізіологію і фізіологію 
вищої нервової діяльності підлітків, а також фізіологічні механізми психічних процесів 
і станів; потреба в поповненні знань у них не виражена. 

Таким чином, формування компетентності здоров'язбереження має полягати в 
підготовці бакалаврів фізичного виховання в області безпеки життєдіяльності за 
напрямками, заданими представленими компонентами: ціннісно-мотиваційний – 
ставлення до здоров'я як цінності, потреба і готовність до діяльнісної-практичної участі 
у формуванні здорового способу життя, способи для збереження, зміцнення і 
формування власного здоров'я; пізнавальний – знання про здоров'я і його складових, 
знання про здоровий образ і стиль життя, знання про способи оздоровлення і 
підвищення резервів організму; операційно-діяльнісний – діяльність, спрямована на 
збереження і примноження здоров'я, здатність до перенесення індивідуального 
досвіду здоров'язбереження в повсякденну практику. 

Висновки:  
 Результати дослідження виявили, що високий рівень прояву гносеологічного 

компоненту здоров'язберігаючої компетентності спостерігався у 11% студентів 3 
курсу, які добре обізнані про морфо-функціональні особливості організму людини 
в процесі онтогенезу; володіють точними знаннями про нейрофізіологію і 
фізіологію вищої нервової діяльності підлітків.  

 Більше половини студентів – майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту (57%) 
мали середній рівень прояву гносеологічного компоненту – не в повному обсязі 
володіють знаннями теоретичних і практичних основ медико-біологічних 
дисциплін; володіють недостатньо точними знаннями про фізіологічні механізми 
психічних процесів і станів.  

 Значна частина досліджених студентів (32%) мають низький рівень прояву 
гносеологічного компоненту, потреба в поповненні знань у них не виражена і це 
при слабкому володінні знаннями теоретичних і практичних основ медико-
біологічних дисциплін. 

Література: 
1. Білецька В, Семененко В, Завальнюк В. Самоооцінка фізичного розвитку 

студентів з різним рівнем фізичної підготовленості. Спортивна наука та здоров'я 
людини. 2021;2(6):87-98. 

2. Білецька ВВ, Семененко ВП, Трачук СВ, Бербенець ОС. Оцінка прояву ціннісно-
смилового компоненту компетентності здоров’язбереження у студентів. Вісник 
Чернігівського національного педагогічного університету. 2018;152:32-35.  

3. Луканьова СМ, Бойчук РР, Селіверстов СІ, Лютик МД. Формування культури 
здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів ВНЗ в умовах комп’ютеризації 
навчання. Молодий вчений. 2017;3.1(43.1):198-201. 

4. Мартинів О, Шукатка О. Формування рівня знань культури здоров’язбереження 
студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції. Scientific Collection «InterConf» 
(August 25-26, 2021). 2021;46:139-149. 

ІХ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ:  

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) 
10 грудня 2021 року, м. Київ 



 
19 

 

5. Сергатий М, Кий О. Здоров’язберігаючі технології та складники здорового 
способу життя студентів у закладах освіти. Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021;74(3):121-125. 

 
 

АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТРЕНЕРІВ ФІТНЕС-КЛУБУ, ЯК ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ ДЛЯ НАДАННЯ ЯКІСНОЇ ПОСЛУГИ  

Бірючинська Світлана,  
 0000-0002-6627-2418 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 
 
Вступ. В умовах швидкого розвитку галузі фітнесу в Україні, важливу роль відіграє 

якість надання послуг тренерами фітнес-клубів. Дуже важливо звернути увагу на 
необхідність формувань стандартів якості для персональних тренерів, як способу 
ефективного управління персоналом і контролю надання якісних послуг фітнес-
тренерами задля безпечних і ефективних тренувань різних верств населення у 
рекреаційно-оздоровчих і спортивно-оздоровчих закладах, якими є фітнес-клуби [1, 3]. 

Мета дослідження – визначити особливості атестації персональних тренерів 
фітнес-клубу. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Атестація персоналу є складовою оцінки персоналу [2, 4]. Оцінка персоналу – це 

аналіз здібностей, знань, дій співробітника з погляду ресурсів та ризиків для Компанії. 
Усю сукупність об'єктів, залежно від цілей оцінки персоналу, можна розділити на 
чотири напрямки: оцінка ключових компетенцій працівників; оцінка відповідності 
поведінки персоналу стандартам Компанії; оцінка групових і командних ефектів 
персоналу; діагностика актуальності навчання та атестація співробітників. 

Ціль атестації, як діагностики актуальності навчання персоналу, – це комплекс 
заходів, спрямованих на виявлення дефіциту у знаннях, уміннях та навичках 
співробітників. На основі результатів діагностики розробляється або коригується 
програма навчання та проводиться відстеження динаміки розвитку працівників фітнес-
клубу. 

Атестація – (appraisal, performance assessment, performance evaluation, job 
appraisal, еmployeerating evaluation, performance development review) – формалізована 
оцінка відповідності фітнес тренера (його знань, умінь, навичок, кваліфікації) займаної 
ним посади, чи посади на яку він претендує, згідно із заданими критеріями. 

Відповідно до особливостей діяльності персональних фітнес тренерів, атестація 
спрямована на виявлення теоретичних фахових знань (анатомії, фізіології, біомеханіки, 
біохімії, техніки безпеки на інших) і практичних навичок використання цих знань на 
тренуваннях. Під час проведення атестації персональних тренерів відбувається 
зіставлення "працівник – стандарт роботи". 

Критерії та стандарти роботи повинні бути встановлені в результаті аналізу роботи 
фахівців фітнес-галузі та фітнес-клубу і відображені як опис посади або посадової 

Секція 1. 
«Актуальні підходи до фізичного виховання населення» 

 


