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СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙС-

НЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  

 

Метою дослідження є визначення сутності здоров’язбережувальної діяльності вчителя початкової школи, 

дослідження стану обізнаності студентів факультету початкового навчання зі складовими здоров’я, ставлення 

до власного здоров’я, їхньої підготовленості до збереження і зміцнення здоров’я молодших школярів в майбутній 

професійній діяльності. Для досягнення зазначеної мети використано загальнонаукові методи теоретичного 

рівня: аналіз наукової літератури з питань здоров’язбережувальної діяльності вчителя початкової ланки освіти, 

а також методи емпіричного рівня: спостерігання, бесіди, тестування тощо. Визначено причини погіршення 

здоров’я молодших школярів у процесі освітньої діяльності. З’ясовано сутність здоров’язбережувальної діяль-

ності вчителя в початковій школі. Подано результати діагностування стану підготовленості майбутніх учи-

телів початкової школи до здоров’язбережувальної діяльності з молодшими школярами, які засвідчили, що сту-

денти перебувають здебільшого на низькому і середньому рівнях обізнаності щодо організації такої діяльності в 

початковій школі, її різновидів і не володіють необхідними для здоров’язбереження молодших школярів методи-

ками, що потребує цілеспрямованої роботи щодо їхньої теоретичної, практичної і методичної підготовки до 

організації і здійснення цього типу діяльності в початковій школі. 

Ключові слова: майбутні вчителі, молодші школярі, здоров’язбережувальна діяльність, критерії і показ-

ники підготовленості студентів до здоров’язбережувальної діяльності в початковій школі. 

 

Вступ  
Результати дослідження наявного стану здоров’я 

учнів початкових класів, за даними Українського 

Інституту стратегічних досліджень Міністерства охо-

рони здоров’я України, засвідчують тенденцію погір-

шення здоров’я школярів за період їхнього навчання в 

школі, зокрема, зменшилася кількість учнів з І групою 

здоров’я (здорові учні) з 10,1% на початку першого 

класу до 3,8% наприкінці четвертого класу; знизилася 

чисельність учнів ІІ групи здоров’я (діти, що мають 

функціональні відхилення) з 59,7% до 46,2% і  збіль-

шилася кількість учнів, що належать до ІІІ групи (такі 

діти відрізняються хронічними захворюваннями) з 

30,2% на 49,4%. Означені дані викликають занепоко-

єння й зумовлюють необхідність цілеспрямованої 

роботи вчителів з молодшими школярами в напрямку 

збереження їхнього здоров’я, підготовку до здійснен-

ня якої слід розпочинати в процесі професійної підго-

товки в педагогічному виші. 

Зазначимо, що питання здоров’язбереження шко-

лярів, у тому числі й початкової ланки освіти, 

постійно перебувають в центрі уваги науковців. Так, 

проблеми дотримання молодшими школярами здоро-

вого способу життя визначали О. Ващенко [3], 

В. Горащук [7], О. Калюжна [13], С. Кондратюк [17], 

С. Омельченко [21] та ін.; формування в учнів почат-

кових класів навичок і вмінь збереження здоров’я 

були предметом досліджень Б. Долинського [9], 

О. Ізмалкової О. і К. Колесник [12] та ін.; необхідність 

створення  навчального середовища, що сприяє збе-

реженню здоров’я молодших школярів визначали 

Л. Власенко [4], О. Дубогай [10], С. Постоєнко [23], 

О. Савченко [25], Л. Сливка [26] та ін. Проблеми 

підготовки майбутніх учителів до організації збере-

ження здоров’я виступили предметом досліджень 

Ю. Кобякова [15], О. Ковальової [16], В. Нестеренко 

[20], О. Соколенко [27] та ін.  

Незважаючи на значну кількість досліджень з 

проблем організації освітнього процесу, спрямованого 

на збереження і покращення здоров’я молодших шко-

лярів, проблемі цілеспрямованої підготовки май-

бутніх учителів початкової ланки освіти до здійснен-

ня означеної діяльності, набуттю ними теоретичних 

знань із сутності здоров’я та його складових, а також 

формуванню практичних умінь та навичок організації 

здоров’язбережувальної діяльності в навчально-

виховному процесі початкової школи, на жаль, при-

діляється недостатньо уваги.  

Мета дослідження – визначити сутність і види 

здоров’язбережувальної діяльності вчителя початко-

вої школи, дослідити стан підготовленості майбутніх 

учителів до її організації і здійснення в подальшій 

професійній діяльності.  

Завдання: 

1) проаналізувати сутність здо-

ров’язбережувальної діяльності майбутніх учителів 

початкової школи; 

2)  визначити критерії і показники підготовле-

ності студентів до здійснення такої діяльності в май-

бутній професійній діяльності;  

3) презентувати методику поетапної підготовки 

майбутніх учителів початкової ланки освіти до орга-
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нізації здоров’язбережувальної діяльності з молод-

шими школярами. 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури 

з питань здоров’язбережувальної діяльності вчителя 

початкової ланки освіти, а також методи емпіричного 

рівня: методика мотивації професійної діяльності 

(методика К. Замфир в модифікації А. Реана [28]), 

тест для визначення рівня знань молоді про здоров’я 

[30], модифікована анкета ефективності педагогічних 

комунікацій (за О. Леонтьєвим [19]), методика КОЗ-1 

(за В. Синявським і В. Федоришиним [24]), тест оцін-

ки наявності вольових якостей (за О. Востриковим 

[6]), шкала оцінки прояву професійних і психологіч-

них моральних якостей (за Н. Кузьміною [18]), тест 

комунікативної толерантності (за В. Бойком [28]), 

тест емоційної зрілості (за О. Чебикіним [29]), анкета 

«Ваше ставлення до здоров’я» [1], самооцінка умінь 

аналізувати власну діяльність і діяльність молодших 

учнів, методика визначення ступеня здоров’я (за 

Я. Вайнбаумом [2]), тест самооцінки здоров’я (за 

В. Войтенком [5]). 

З метою визначення стану підготовленості студе-

нтів факультету початкового навчання Південноукра-

їнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського до здійснення здо-

ров’язбережувальної діяльності з молодшими школя-

рами було проведено діагностування, в якому взяли 

участь 120 осіб. 

Рівні підготовленості майбутніх учителів почат-

кової ланки освіти визначалися за мотиваційно-

когнітивним (з показниками: наявність позитивної 

мотивації на здійснення здоров’язбережувальної дія-

льності з учнями молодшого шкільного віку, наяв-

ність знань щодо різновидів здоров’язбережувальної 

діяльності вчителя початкової школи, володіння здо-

ров’язбережувальними методиками), організаційно-

діяльнісним (з показниками: наявність комунікатив-

них та організаційних умінь, морально-вольових яко-

стей), особистісним (з показниками: наявність толе-

рантності, емпатії, умінь емоційної саморегуляції), 

оцінно-аналітичним (з показниками: ставлення до 

здоров’я, наявність умінь аналізувати власну діяль-

ність і діяльність учнів, наявність умінь здійснювати 

моніторинг здоров’я молодших школярів) критеріями. 

Результати дослідження 
Серед причин погіршення здоров’я учнів молод-

шого шкільного віку в процесі освітньої діяльності, 

що спостерігається в останні десятиліття, Л. Сливкою 

виокремлюються такі, як-от: низький рівень культури 

здоров’я вчителів та учнів і, як наслідок, відсутність у 

багатьох із них пріоритетної спрямованості на здо-

ров’я, тобто невмотивованість на здоровий спосіб 

життя; недостатня обізнаність учителів у питаннях 

збереження здоров’я; недостатнє функціонування 

лікарського контролю в молодшій школі; недотри-

мання учасниками педагогічного процесу фізіологіч-

них і гігієнічних вимог; авторитарно-репродуктивний 

стиль навчання, що призводить до диктату педагога, 

робить учня пасивним споживачем інформації тощо 

[26, с. 44].  

Досліджуючи проблему підготовки майбутніх 

учителів до формування здоров’язбережувальних 

навичок і вмінь у молодших школярів, Б. Долинський 

доходить висновку, що основними чинниками, які 

спричиняють погіршення здоров’я учасників освіт-

нього процесу в початкових класах є: недотримання 

санітарно-гігієнічних вимог (нераціонально складе-

ний розклад занять, погане освітлення класу, недо-

тримання режиму провітрювання, неадекватний тем-

пературний режим, нестандартні шкільні столи, праця 

у дві зміни); фізична гіподинамія (недостатня рухлива 

активність, статична поза протягом уроку, недостатнє 

використання рухливих ігор на перервах та фізкуль-

тхвилинок на уроках); соціальний і психологічний 

дискомфорт (неадекватна оцінка вчителем і батьками, 

примушений характер спілкування, велика кількість 

контактів упродовж дня, невідповідність емоційних 

настроїв учителя та учнів, високий темп і переванта-

ження навчальної діяльності, необхідність тривалого 

виконання завдань); неправильне, нераціональне хар-

чування, підвищене перевантаження на зоровий, слу-

ховий і мовленнєвий апарат, недостатній рівень знань 

щодо стану власного здоров’я і можливості його збе-

реження  власними силами; необізнаність учителів із 

новітніми технологіями, що сприяють формуванню  в 

учнів початкової школи вмінь і навичок збереження і 

зміцнення здоров’я  [9, с. 136-137]. 

Зазначене зумовлює необхідність цілеспрямова-

ної підготовки майбутніх учителів до здійснення різ-

номанітних видів діяльності, що сприятимуть форму-

ванню в молодших школярів ціннісного ставлення до 

здоров’я, необхідних умінь і навичок його збережен-

ня, усвідомлення значущості загальної фізичної куль-

тури, про що наголошується в Державному стандарті 

початкової загальної освіти. Зокрема, в ньому зазна-

чено, що сьогодні перед учителем початкових класів 

постають завдання, вирішення яких забезпечить фор-

мування в учнів молодшого шкільного віку знань про 

здоров’я; сприятиме обізнаності щодо взаємозв’язку 

організму людини з довкіллям (природним і соціаль-

ним); усвідомленню ними необхідності займатися 

фізичною культурою і фізичними вправами; мотиву-

ватиме молодших школярів на ціннісне ставлення до 

власного здоров’я, формуванню практичних умінь і 

навичок дотримання здорового способу життя, удо-

сконаленню фізичної, психічної, моральної й соціаль-

ної складових здоров’я; набуттю учнями власного 

досвіду  щодо збереження здоров’я [8, с. 13]. Уважає-

мо, що зазначеному процесові сприятиме виокрем-

лення здоров’язбережувального аспекту діяльності 

вчителя під час вивчення студентами психолого-

педагогічних і фахових дисциплін. 

Виходячи з вищезазначеного, здо-

ров’язбережувальну діяльність учителя початкової 

ланки освіти розуміємо як складноструктуроване, 

поліфункціональне явище, що передбачає викорис-
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тання в освітньому процесі початкової школи навча-

льних технологій, основною функцією яких є збере-

ження здоров’я, шляхом застосування відповідних 

методів і засобів організації навчально-виховного 

процесу, що сприяють збереженню фізичного, психі-

чного, соціального, морального здоров’я учасників 

освітнього процесу. Відповідно до поданого визна-

чення виокремлюються такі види здо-

ров’язбережувальної діяльності, як-от: навчальна, 

виховна, фізкультурно-оздоровча, ігрова, спортивно-

ігрова, дозвіллєва тощо [9, с. 175].   

Здійснення здоров’язбережувальної діяльності 

потребує відповідної підготовки майбутніх учителів, 

яка визначається як цілісний педагогічний процес, що 

передбачає набуття ними фундаментальних теоретич-

них знань у галузі фізичного, морального, соціального 

та психічного розвитку дітей, з урахуванням їхніх 

індивідуальних і психофізіологічних особливостей, і 

спрямований на формування й розвиток практичних 

умінь і навичок організації різноманітних видів діяль-

ності, що забезпечують збереження і зміцнення здо-

ров’я молодших школярів [9, с. 171-172].  

Дещо по-іншому розглядає професійну підготов-

ку майбутніх учителів початкової школи до ор-

ганізації здоров’язбережувальної діяльності в по-

дальшій професії  О. Осолодкова, наголошуючи на 

тому, що це є цілеспрямованим, організаційним про-

цесом, який характеризується включенням студентів в 

активну  навчальну діяльність щодо збереження влас-

ного здоров’я і здоров’я довколишніх, формуванням у 

них ціннісного й дбайливого ставлення до здоров’я, 

позитивної мотивації на здійснення здо-

ров’язбережувальної діяльності [22, с. 37]. 

Результати діагностики рівнів підготовленості 

майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяль-

ності з учнями молодшого шкільного віку на конста-

тувальному етапі експерименту представлено в таб-

лиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Стан підготовленості майбутніх учителів до здоров’язбережувальної 

 діяльності з учнями молодшого шкільного віку (констатувальний етап експерименту) 

Критерії 
Рівні 

Достатній  Середній  Низький  

Мотиваційно-когнітивний 18,6% 38,6% 42,8% 

Організаційно-діяльнісний 17,3% 41,4% 41,3% 

Особистісно-поведінковий 16,2% 33,4% 50,4% 

Оцінно-аналітичний 14,9% 31,5% 53,6% 

∑ середньоарифметична 16,8% 36,2% 47,0% 

 

Як видно з таблиці 1, результати діагностування 

рівнів підготовленості майбутніх учителів початкової 

школи виявилися такими: за мотиваційно-

когнітивним критерієм на достатньому рівні виявлено 

18,6% студентів, на середньому рівні – 38,6%, на 

низькому – 42,8%; за організаційно-діяльнісним кри-

терієм на достатньому рівні зафіксовано 17,3% ре-

спондентів, на середньому рівні – 41,4%, на низькому 

рівні – 41,3%, за особистісно-поведінковим критерієм 

достатній рівень виявили 16,2% студентів, середній 

рівень – 33,4%, низький рівень – 50,4%, за оцінно-

аналітичним критерієм на достатньому рівні перебу-

вало 14,9% респондентів, на середньому – 31,5%, на 

низькому – 53,6%. Загалом підготовленість до здо-

ров’язбережувальної діяльності з молодшими школя-

рами на достатньому рівні продемонстрували 16,8% 

майбутніх учителів початкової школи, на середньому 

– 36,2%, на низькому – 47,0%. 

Унаслідок проведеного діагностування ми 

дійшли висновку про те, що студенти перебувають 

здебільшого на низькому і середньому рівнях підго-

товленості до організації здоров’язбережувальної 

діяльності з учнями початкової школи, вони не 

обізнанані з різновидами такої діяльності,   не во-

лодіють необхідними технологіями, спрямованими на  

збереження здоров’я молодших школярів і невмоти-

вовані на їх упровадження в подальшій професійній 

діяльності. Це свідчить про необхідність цілеспрямо-

ваної роботи з майбутніми учителями початкової 

ланки освіти щодо їхньої теоретичної, практичної і 

методичної підготовки до організації і здійснення 

здоров’язбережувальної діяльності з учнями молод-

шого шкільного віку.  

Із цією метою зі студентами факультету початко-

вого навчання було проведено експериментальну 

роботу, спрямовану на підвищення рівнів їхньої 

підготовленості до здоров’язбережувальної діяльності 

з молодшими школярами, яка проходила в три етапи. 

Теоретично-інформаційний етап передбачав 

озброєння студентів на лекційних заняттях знаннями 

про основні поняття здоров’язбережувальної педа-

гогіки (здоров’я, здоровий спосіб життя, здо-

ров’язбережувальне середовище та ін.), про фізичне, 

моральне, психічне, соціальне здоров’я, про різновиди 

здоров’язбережувальної діяльності в початкових кла-

сах, з’ясування причин погіршення здоров’я молод-

ших учнів, влив довколишнього середовища, ознайо-

млення студентів зі здоров’язбережувальними мето-

диками організації різних уроків тощо. На практичних 

заняттях проводилася прес-конференція з «представ-

никами» Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я, під час якої було 
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складено спільну програму щодо покращення умов 

навчання в початковій школі задля зміцнення здо-

ров’я учнів молодшого шкільного віку. 

На практико-орієнтованому етапі впроваджува-

лись активні методи навчання, що сприяли фор-

муванню практичних умінь і навичок студентів щодо 

організації здоров’язбережувальної діяльності в по-

чатковій школі. Зокрема, проводилися конкурси педа-

гогічних плакатів здоров’язбережувальної тематики, 

рольові і ділові ігри, комунікативний тренінг, тренінг 

емоційної саморегуляції, готували бесіди для батьків 

молодших школярів, які ознайомлювали їх зі складо-

вими здоров’я, вчили, як правильно організувати 

розпорядок дня молодшого учня, як не зашкодити 

його здоров’ю в сім’ї тощо.   

Крім цього, студенти проводили фрагменти 

уроків (читання письма, математики тощо) із застосу-

ванням фізкультхвилинок, фізкультпауз, що містили 

вправи для покращення мозкового кровообігу, зняття 

втоми очей, напруження м’язів, навчання правильного 

дихання тощо, танцювальних пауз тощо, а також ви-

ступали з рефератами щодо негативного впливу 

шкідливих звичок на здоров’я людей. Також майбутні 

вчителі розробляли сценарії виховних заходів, свят, 

спортивних змагань, добирали різноманітні рухливі 

ігри, що можуть бути проведені під час дозвіллєвої 

діяльності молодших школярів.   

На оздоровчо-корекційному етапі значна увага 

приділялася розробці розпорядку дня, який передба-

чав набуття студентами вмінь чергувати навчальну 

працю й відпочинок, раціонально харчуватися, вмо-

тивовував їх на дотримання здорового способу життя 

і заняття фізичною культурою та спортом. Обгово-

рювалися питання збереження професійного здоров’я 

вчителя і причини професійного вигоряння. Також 

майбутні вчителі опановували вміння здійснювати 

моніторинг власного здоров’я, оцінювати його стан, 

відшуковувати засоби його покращення тощо. Крім 

цього, студенти залучалися до фізкультурно-

оздоровчої і спортивно-ігрової діяльності, що сприяло 

формуванню в них системи знань із фізичної культу-

ри та здорового способу життя, настанови на його 

дотримання, усвідомленню значущості фізичного 

вдосконалення і самовиховання, профілактиці захво-

рювань, забезпечувало високий рівень працездатності 

впродовж усього періоду навчання.  

Після проведення формувального етапу експери-

менту було проведено повторне діагностування задля 

з’ясування динаміки змін у рівнях сформованості 

визначених показників. Одержані результати подано в 

таблиці 2. 

 

Таблиця 2. 

Стан підготовленості майбутніх учителів до здоров’язбережувальної  

діяльності з учнями молодшого шкільного віку (прикінцевий етап експерименту) 

Критерії 
Рівні 

Достатній  Середній  Низький  

Мотиваційно-когнітивний 34,1% 54,7% 11,2% 

Організаційно-діяльнісний 38,3% 51,0% 10,7% 

Особистісно-поведінковий 37,5% 52,2% 10,3% 

Оцінно-аналітичний 35,7% 53,2% 11,1% 

∑ середньоарифметична 36,4% 52,8% 10,8% 

 

Як видно з таблиці 2, результати діагностування 

рівнів підготовленості майбутніх учителів початкової 

школи внаслідок проведеної цілеспрямованої роботи 

значно покращилися. Так, за мотиваційно-

когнітивним критерієм достатній рівень засвідчили 

34,1% студентів, середній рівень – 54,7%, низький – 

11,2%; за організаційно-діяльнісним критерієм на 

достатньому рівні зафіксовано 38,3% респондентів, на 

середньому рівні – 51,0%, на низькому рівні – 10,7%, 

за особистісно-поведінковим критерієм достатній 

рівень виявили 37,5% студентів, середній рівень – 

52,2%, низький рівень – 10,3%, за оцінно-аналітичним 

критерієм на достатньому рівні перебувало 35,7% 

респондентів, на середньому – 53,2%, на низькому – 

11,1%. Загалом підготовленість до здо-

ров’язбережувальної діяльності з молодшими школя-

рами на достатньому рівні продемонстрували 36,4% 

майбутніх учителів початкової школи, на середньому 

– 52,8%, на низькому – 10,8%. 

Наочно динаміку рівнів підготовленості май-

бутніх учителів початкової школи до здо-

ров’язбережувальної діяльності подано на рисунку 1. 
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Рис. 1. Рівні підготовленості майбутніх учителів початкової школи до здоров’язбережувальної  

діяльності на констатувальному та прикінцевому етапах дослідження 

 

Як видно з рисунку, після проведення цілеспря-

мованої роботи на формальному етапі експерименту в 

рівнях підготовленості майбутніх учителів початкової 

школи до здоров’язбережувальної діяльності з мо-

лодшими школярами відбулися позитивні зміни: ре-

зультати достатнього рівня збільшилися 19,6%, се-

реднього рівня – на 16,6%, низького рівня – зменши-

лися на 36,2%. 

Висновки  

1. На підставі аналізу наукової літератури визна-

чено сутність здоров’язбережувальної діяльності учи-

теля початкової ланки освіти, яка розуміється як 

складноструктуроване, поліфункціональне явище, що 

передбачає використання в освітньому процесі почат-

кової школи навчальних технологій, основною 

функцією яких є збереження здоров’я, шляхом за-

стосування відповідних методів і засобів організації 

навчально-виховного процесу, що сприяють збере-

женню фізичного, психічного, соціального, морально-

го здоров’я учасників освітнього процесу. 

2. Визначено критерії підготовленості майбутніх 

учителів до здоров’язбережувальної діяльності з мо-

лодшими школярами з відповідними показниками: 

мотиваційно-когнітивний (наявність позитивної мо-

тивації на здійснення здоров’язбережувальної діяль-

ності з учнями молодшого шкільного віку, наявність 

знань щодо різновидів здоров’язбережувальної діяль-

ності вчителя початкової школи, володіння здо-

ров’язбережувальними методиками), організаційно-

діяльнісний (наявність комунікативних та ор-

ганізаційних умінь, морально-вольових якостей), 

особистісний (наявність толерантності, емпатії, умінь 

емоційної саморегуляції), оцінно-аналітичним (з по-

казниками: ставлення до здоров’я, наявність умінь 

аналізувати власну діяльність і діяльність учнів, на-

явність умінь здійснювати моніторинг здоров’я мо-

лодших школярів) критеріями. 

3. Презентовано методику поетапної (теоретич-

но-інформаційний, практико-орієнтований, оздоров-

чо-корекційний етапи) підготовки майбутніх учителів 

початкової ланки освіти до організації здо-

ров’язбережувальної діяльності з молодшими школя-

рами, що передбачала набуття студентами необхідних 

знань, умінь і навичок під час проведення прес-

конференції, конкурсів педагогічних плакатів здо-

ров’язбережувальної тематики, рольових і ділових 

ігор, комунікативного тренінгу, тренінгу з емоційної 

саморегуляції, фрагментів уроків (читання письма, 

математики тощо) із застосуванням фізкультхвили-

нок, фізкультпауз, рухливих ігор, розробки сценаріїв 

виховних заходів, спортивних змагань тощо.  

4. Порівняльний аналіз одержаних результатів на 

констатувальному та прикінцевому етапах до-

слідження засвідчив позитивні зміни в рівнях підго-

товленості майбутніх учителів початкової школи до 

здоров’язбережувальної діяльності з молодшими 

школярами після проведення цілеспрямованої роботи 

на формувальному етапі експерименту. 

Перспективними напрямами подальших до-

сліджень вбачаємо визначення специфіки взаємодії 

учителів початкової школи з батьками учнів молод-

шого шкільного віку щодо організації здо-

ров’язбережувального середовища в сім’ї. 
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FUTURE TEACHERS’ SKILLS OF ORGANIZATION AND  

IMPLEMENTATION OF HEALTH SAVING ACTIVITIES AT PRIMARY SCHOOL 

The article considers the necessity of teaching students of pedagogical fields how to organize and implement health sav-

ing activities at elementary school. The research aims to determine the essence of health saving activities of primary school 

teachers, to assess future primary school teachers’ (students of the faculty of elementary education) knowledge of the compo-

nents of health, attitude to their own health, their health saving skills in terms of work with junior pupils. The following re-

search methods were used to assess the level of their knowledge in this field: Professional Motivation Scale by K. Zamfir 

modified by A. Rean, Pedagogical Communication Efficiency Modified questionnaire by O. Leontiev, Volitional Qualities 

Scale by O. Vostrikov, Professional and Psychological Moral Qualities Expression Scale by N. Kuzmina, Communicative 

Tolerance Scale by V. Boiko, Emotional Maturity Scale by O. Chebykin, etc. The experiment involved 120 students studying 

at the Faculty of Primary Education of Ushynsky University. The level of future primary school teachers health saving skills 

was determined according to motivational-cognitive (indicators: motivation for the implementation of health saving activities 

with junior school students, knowledge of health saving activities, healthcare methods), organizational and activity (indicators: 

communicative, organizational skills, moral and volitional qualities), personal (indicators: tolerance, empathy, emotional self-

regulation skills), evaluative-analytical (indicators: attitude to health, ability to analyze one’s own activities and activity of 

junior pupils, ability to monitor the health of junior pupils). As a result of the assessment, it has been found that most students 

have poor knowledge of the organization of healthcare activities at primary school, cannot use healthcare-saving techniques 

necessary for health-saving activities in terms of work with junior school students. It requires purposeful work on their theo-

retical, practical and methodical training to develop their skills of organization and implementation of healthcare activities at 

elementary school. To this end, an experimental work was carried out with the respondents aimed at raising their levels of 

health-saving skills consisting of three stages (theoretical-informational, practical-oriented, health-correctional), which has 

positively affected the level of their respective knowledge and skills. 

Keywords: future teachers, junior schoolchildren, health saving activity, criteria and indicators of students’ skills of 

health saving activities implementation at primary school. 
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