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У дисертації вперше обґрунтовано педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я (формування ціннісного ставлення майбутніх 

учителів фізичної культури до здоров’я, розвиток потреби у здоровому 

способі життя на основі створення здоров’язбережувального середовища; 

актуалізація знань про зміцнення здоров’я учнів, активізація їхньої 

індивідуальної оздоровчої активності через оновлення змісту і вдосконалення 

організаційного процесу їх підготовки; цілісне включення у 

здоров’язбережувальну діяльність на особистому і професійному рівнях 

засобами здоров’язбережувальних освітніх технологій). 

Розроблено та апробовано модель підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я, яка охоплює такі блоки: методологічно-цільовий (мета, підходи, 

принципи), змістово-технологічний (етапи, зміст, форми, методи, засоби, 

технології), діяльнісно-результативний (діагностичний інструментарій, 

критерії, рівні, результат). 

Уточнено критерії готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я та їх 

показники: мотиваційно-ціннісного (оцінне ставлення, інтерес, прагнення, 

потреби у збереженні здоров’я учнів, в орієнтації їх на здоров’язбереження; 

ставлення до власного здоров’я як цінності; ідеали, норми, що відображають 

професійну цінність здорового способу життя; переконання в необхідності 

здорової життєдіяльності для самовдосконалення); когнітивно-змістового 



(професійно-педагогічні знання (про індивідуальне і громадське здоров’я, 

здоров’я як педагогічну проблему; прагнення до самостійного пошуку 

інформації з проблеми здоров’язбереження; здатність знаходити 

нестандартні форми, способи творчого вирішення проблем 

здоров’язбереження; про методологічні засади здоров’язбереження у школі, 

їх сутність і специфіку, особливості застосування; про систему 

здоров’язбережувальної діяльності освітнього закладу) орієнтовані на 

здоров’язбереження учнів у процесі освітньої діяльності); діяльнісно- 

рефлексивного (володіння вміннями (проектувальними, конструктивними, 

комунікативними, організаторськими, гностичними, дослідницькими, 

практичними, методичними), сукупністю прийомів і способів для досягнення 

мети здоров’язбережувальної діяльності). 

На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я: високий, середній, низький. 

Аналіз термінологічного апарату дослідження дозволив уточнити 

сутність ключових понять. 

Поняття «підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я» розуміємо як 

цілеспрямований процес розвитку стійкої мотивації, ціннісних орієнтацій на 

здоровий спосіб життя, набуття системи здоров’язбережувальних знань, 

умінь, необхідних для формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Поняття «готовність майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я» розглядаємо 

як складне особистісне утворення, що містить систему професійно значущих 

якостей, які в сукупності обумовлюють ціннісну орієнтацію на фізкультурно-

оздоровчу роботу, комплекс здоров’язбережувальних  знань, способів дій, 

спрямованих на формування ціннісного ставлення учнів до власного 

здоров’я. 

Удосконалено форми, методи, засоби підготовки майбутніх учителів до 



формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

Подальшого розвитку набули інноваційні технології для впровадження 

ідей здоров’язбереження в освітній процес. 

На різних етапах у дослідженні брали участь 324 студенти, із них 153  

у контрольних та 171 у експериментальних групах та 34 викладача закладів 

вищої освіти. 

Діагностика готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я засвідчила, 

що їх підготовка здоров’язбережувальна діяльність ЗВО носить парціальний, 

незбалансований характер, що проявляється в перенесенні акцентів на 

формування фізичних кондицій студентів на шкоду знань про здоров’я, 

формування здоров’язбережувальної мотивації і системи особистісних 

смислів, орієнтованих на збереження, розвиток і забезпечення здоров’я та 

реалізацію принципів здорового способу життя студентів. Крім того, 

фіксуються протиріччя між: вираженою зацікавленістю студентів в 

отриманні інформації про здоров’я, способи його охорони та зміцнення і 

тими обсягами знань, які в даний час забезпечує ЗВО; важливістю 

проблематики здоров’я і тим педагогічним інструментарієм, змістовної 

базою і методичним арсеналом, яким в даний час має в своєму 

розпорядженні ЗВО; необхідністю системної роботи з формування 

здоров’язбережувальних установок у студентів і незбалансованістю форм ціїє 

роботи, доступної студентам. 

Для розроблення моделі та обґрунтування педагогічних умов 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я проведено констатувальний 

експеримент, результати якого засвідчили переважання низького рівня їх 

готовності до цієї діяльності. 

Ґрунтуючись на результатах констатувального експерименту, в цілому 

вважаємо, що заклад вищої освіти не забезпечує повноцінної системної, 

наукової і методично адекватної підготовки студентів до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я. Причинами цього є недостатня 



розробленість змісту підготовки здоров’язбережувальної спрямованості, її 

методичного та організаційного забезпечення, відсутність системного 

підходу до формування здорового стилю життя, неспроможність студентів у 

самостійній організації здоров’язбереження, вузьке розуміння значення 

здоров’я для саморозвитку; у більшості студентів спостерігається низький 

рівень розвитку соматичного здоров’я, що свідчить про недостатню фізичну 

активність, незадовільні показники фізичної підготовленості, мізерні 

уявлення про засоби, методи підтримки і зміцнення здоров’я, відсутність 

елементарних валеологічних знань і умінь в організації здорового способу 

життя; невпорядкованості в повсякденної життєдіяльності. Внаслідок цього 

значно ускладнюється підготовка студентів до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я, що обумовлює її результат - 

низький рівень готовності до цієї діяльності. 

Зреалізовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

Перша педагогічна умова передбачала проектування 

здоров’язбережувального середовища, що здійснювалося в три етапи: 

мотиваційно-адаптаційний (розробка програми активізації студентів у 

напрямі формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів в освітньому 

закладі); пізнавально-операційний (включення студента в заходи, спрямовані 

на позитивне ставлення до власного здоров’я та здоров’я учнів, на цінності 

здорового способу і стилю життя засобами навчання, спорту, активну участь 

в організації навчальної та позанавчальної взаємодії); діяльнісно-практичний 

(застосування знань і вмінь у здоров’язбережувальній поведінці); оновлення 

змісту дисципліни «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання» 

матеріалом про формування фізичного та психічного здоров’я, ціннісного 

ставлення до нього; впровадження здоров’язбережувальних технологій у 

фізкультурно-оздоровчий процес. 

Застосовано різноманітні методи: мозкового штурму, круглого столу, 

педагогічної пресконференції, відпрацювання певних вправ, таких як 

правильний «вдих і видих», рухові дії на силу, стрибучість, витривалість, 



гнучкість тощо, рухливі ігри, старти всією сім’єю, екскурсії та походи з 

друзями, загартовування, заняття в групах (клубах), які об’єднують 

любителів оздоровчого бігу й ходьби, велоспорту та ін., самостійне 

тренування за індивідуальним планом. 

Реалізація другої умови передбачала залучення студентів до здоров’я-

збережувальної діяльності за допомогою валеологізації змісту освіти, засобів, 

форм і методів формування індивідуального досвіду студентів у виробленні 

власного здорового стилю життя, а також в організації умов, які 

забезпечують оптимальну взаємодію всіх учасників експерименту. 

Зміст дисциплін оновлено темами: «Створення та реалізація здоров’я-

збережувальних освітніх технологій на уроках фізичної культури», 

«Обґрунтування змісту й методів навчання на уроках фізичної культури», 

«Моделювання та конструювання педагогічної діяльності», семінарських 

занять «Вирішення педагогічних завдань у контексті реалізації 

здоров’язбережувальних освітніх технологій», «Моделювання та 

конструювання здоров’язбережувального освітнього середовища» 

(«Педагогіка»); семінарського заняття «Вплив особистості вчителя фізичної 

культури на психологічний стан і здоров’я учнів» («Вступ до спеціальності»); 

«Психологія потреб людини», «Психологія мотивів людини» («Психологія»); 

«Педагогічна психологія здоров’я» («Психології здоров’я»); «Основи 

здоров’язбережувальної діяльності» («Здоровий спосіб життя та 

профілактика ВІЛ/СНІДу»); «Використання засобів оздоровлення на 

теоретичних і практичних заняттях» («Контроль у фізичному вихованні»); 

«Культура рухової діяльності. Активний спосіб життя людини», 

«Спрямоване формування особистості в процесі фізичного виховання», 

«Уявлення про фізичне виховання як систему», «Роль фізичної культури в 

збереженні і зміцненні здоров’я» («Теорія і методика фізичного виховання»); 

«Основи здорового способу життя студента», «Фізична культура в 

загальнокультурній та професійній підготовці студентів» («Основи медичних 

знань»); «Екологія і здоров’я людини» («Основи екології»); «Небезпеки 

технічних систем», «Основи фізіології праці та комфортні умови 



життєдіяльності в техносфери» («Охорона праці та безпека 

життєдіяльності»). 

Проведено інтегративні заняття: «Здоров’я – складник здорового 

способу життя» («Основи медичних знань», «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності»), «Здоровий спосіб життя в життя людини і її професії» 

(«Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності»). 

Запропоновано методи навчання: серію завдань ціннісно-смислового 

характеру, дискусію «Здоров’я в порядку – спасибі зарядці», евристичні й 

узагальнювальні бесіди проблемного викладу, імітації життєвих ситуацій. 

Розроблено та проведено психолого-педагогічний практикум 

«Теоретичні основи формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я», спецсемінар: «Формування ціннісного ставлення учнів до 

власного здоров’я», «Формування здорового способу життя учнів засобами 

фізичних вправ», «Здоров’я людини як предмет комплексного 

міждисциплінарного дослідження», тренінг «Фізичне самовиховання». 

Оновлено програму педпрактики, у якій виокремлено розділи: 

теоретичний, практичний (методично-практичні та навчально-тренувальні 

заняття), контрольний. Під час проходження педагогічної практики студенти 

брали участь у створенні та реалізації програми «Школа здоров’я» в 

дослідно-експериментальних школах. Пропонувалося проведення з учнями 

пішохідних прогулянок та екскурсій, що становлять найпростіший вид 

дитячого туризму, «Веселі старти», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», День 

здоров’я, вечір ігор, конкурсів та розваг (спортивний вечір, свято). 

Третя педагогічна умова передбачала реалізацію 

здоров’язбережувальних освітніх технологій: підготовки студентів до 

використання засобів оздоровлення учнів; формування креативності 

майбутнього вчителя фізичної культури; педагогічного спілкування 

майбутніх учителів фізичної культури в аспекті формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я; інформаційних. 

Ефективність педагогічних умов доведено результатами 

формувального експерименту: збільшилася кількість студентів із високим 



рівнем готовності до формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я в експериментальній групі, тоді як у контрольній групі аналогічний 

показник значно не збільшився. Результати дослідження свідчать про 

динамічні позитивні зміни показників готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я експериментальних груп під впливом запропонованих нововведень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні у освітній процес закладів вищої освіти авторських навчальних 

програм та навчально-методичного забезпечення: оновлення змісту 

дисциплін «Педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Здоровий 

спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», «Контроль у фізичному 

вихованні», «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання», «Теорія і 

методика фізичного виховання», «Основи медичних знань», «Основи 

екології», «Охорона праці та безпека життєдіяльності» та програми 

педпрактики; проведенні інтегративних занять, психолого-педагогічного 

практикуму «Теоретичні основи формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я», спецсемінарів: «Формування ціннісного ставлення учнів 

до власного здоров’я», «Формування здорового способу життя учнів 

засобами фізичних вправ», «Здоров’я людини як  

предмет комплексного міждисциплінарного дослідження», тренінгу «Фізичне 

самовиховання». 

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої освіти при викладанні дисциплін гуманітарної, 

фундаментальної та фахової підготовки з оновленим 

здоров’язбережувальним змістом, спецсемінарів, практикумів, тренінгів 

здоров’язбережувальної та фізкультурно-оздоровчої спрямованості. 

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів фізичної культури, 

ціннісне ставлення, власне здоров’я, здоров’язбереження, здоровий спосіб 

життя, фізичні вправи, оздоровлення учнів. 
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ANNOTATION 

Yu. M. Tanasiichuk “Future Physical Education Teachers’ Training for the 

Formation Pupil’s Values-Based Attitude towards Their Own Health” – qualifying 

scientific work, manuscript copyright. 

The doctoral dissertation, subject area 01 Education / Educational Science 

on specialty 011 – Educational, Pedagogical Sciences, specialization – Theory and 

Principles of Professional Training – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 

University, Uman, 2020. 

For the first time, the dissertation substantiates the pedagogical conditions of 

future physical education teachers’ training for the formation pupil's values-based 

attitude towards their own health (formation of future physical education teachers’ 

values to health, development of the need for a healthy lifestyle based on creating a 

healthy environment; actualization of students’ knowledge about strengthening the 

health of pupils, activation of their individual health activity through updating the 

content and improving the organizational process of their training; holistic 

inclusion of students in health care activities at the personal and professional levels 

by means of health protection technologies). 

A model of future physical education teachers’ training for the formation 

pupil’s values-based attitude towards their own health has been developed and 

tested, which covers the following blocks: methodological and target (purpose, 

approaches, principles), content and technological (stages, content, forms, 

methods, technologies, means), efficient and resultative (diagnostic 

instrumentarium, criteria, levels, result). 

The criteria of readiness and indicators of future physical education teachers 

for the formation pupil’s values-based attitude towards their own health are 

specified: motivational and value (values-based attitude to health, health 

protection, a healthy lifestyle in relation to professional activities; values-based 

attitude to the health of pupils and their own health, awareness of health as a value, 

the ability to realize their health needs in specific activities, the formation of 

positive attitudes and values, beliefs in the need for a healthy life for self-

improvement, self-affirmation, for the realization of life and professional goals; the 



effectiveness of conation for the manifestation of health in practice, the formation 

of qualities that characterize the psycho-emotional stability of the individual: 

endurance, tact, friendliness, accuracy and diligence in health promotion); 

cognitive and semantic (professional and pedagogical knowledge (about individual 

and public health, health as a pedagogical problem; forms, methods, self-diagnostic 

function, preservation of health, health protection, its consistency, stability, 

scientific character; ability to defend one’s beliefs, views, ideals; awareness of the 

social significance of health; the desire to independent search for information on 

the problem of health protection; ability to find non-standard forms, ways, creative 

solutions to health protection problems; about occupational health and ways to 

preserve it; common factors of child development; about health protection 

technologies; about health protection activities system of the educational 

institution), focused on the health protection of children in the educational process, 

erudition in educating a healthy lifestyle, information awareness, knowledge of 

methodological principles of health protection at school, its nature and specifics, 

special aspects of the use, etc., the ability to make decisions and the ability to use 

techniques to solve unusual situations and problems); pragmatist and reflexive 

(controlling the skills (to assess physical culture and health work, exercise load, 

daily routine of pupils, etc.; to make efficient use of means and forms of physical 

education; to monitor the dynamics of basic physical qualities, etc.), a set of 

techniques and methods to achieve health protection goals). 

Based on the defined criteria and indicators, the levels of readiness of the 

future physical education teacher for the formation pupil's values-based attitude 

towards their own health are characterized: high, medium, low. 

The analysis of the nomenclature of the research allowed to clarify the 

essence of key concepts. 

The concept “future physical education teachers’ readiness for the formation 

pupil’s values-based attitude towards their own health” is understood as a 

purposeful process of developing sustainable motivation, value orientations on a 

healthy lifestyle, acquiring a system of theoretical and methodological knowledge, 

practical skills needed to form pupils’ values-based attitude to their own health by 



means of physical culture and health improving activity. 

The concept “future physical education teachers’ readiness for the formation 

pupil’s values-based attitude towards their own health” is considered as a complex 

personal education that contains a system of professionally significant qualities, 

which together determine the value orientation to health improving, a set of 

theoretical and methodological health protection knowledge, ways of actions 

aimed at formation pupil's values-based attitude towards their own health. 

Forms, methods, means of future physical education teachers’ training for 

the formation pupil’s values-based attitude towards their own health are improved. 

Innovative technologies for introducing health protection ideas into the 

educational process have been further developed. 

324 students, including 153 in control and 171 in experimental groups and 

34 lecturers of higher education institutions took part at different stages of the 

research. 

Diagnosis of future physical education teachers’ readiness for the formation 

pupil’s values-based attitude towards their own health showed that their training 

health protection activities of a higher educational institution is partial, unbalanced, 

which is manifested in the transfer of emphasis on the formation of physical 

condition of students to the detriment of health knowledge, the formation of health 

protection motivation and a system of personal understanding focused on the 

preservation, development and maintenance of health and the implementation of 

the principles of students’ healthy lifestyle. 

In addition, there are contradictions between: the expressed interest of 

students in obtaining information about health, ways to protect and strengthen it 

and the amount of knowledge that is currently provided by the higher educational 

institution; the importance of health issues and the pedagogical instrumentarium, 

content base and methodological arsenal, which currently has at its disposal; the 

need for systematic work on the formation of health protection attitudes among 

students and the imbalance of the form of its work available to students. 

To develop a model and substantiation the pedagogical conditions of future 

physical education teachers’ readiness for the formation pupil’s values-based 



attitude towards their own health, an observational experiment was conducted, the 

results of which showed the predominance of low level of readiness for this 

activity. 

Based on the results of the observational experiment, we generally believe 

that the institution of higher education does not provide a full systematic, scientific 

and methodologically adequate students’ training for the formation of values-based 

attitude towards their own health. The reasons for this are insufficient development 

of the content of health protection training, its methodological and organizational 

support, lack of a systematic approach to the formation of a healthy lifestyle, the 

inability of students in the independent organization of health protection, narrow 

understanding of health notion for self-development; most students have a low 

level of somatic health, which indicates a lack of physical activity, poor physical 

readiness, poor understanding of the means, methods of maintaining and 

promoting health, lack of basic valeological education knowledge and skills in 

organizing a healthy lifestyle; disorder in everyday life. As a result, it is much 

more difficult to train students for the formation of pupils’ values-based attitude 

towards their own health, which determines its result – a low level of readiness for 

this activity. 

The pedagogical conditions for the formation of future psychologists’ 

readiness to work with the families of adolescents in the process of professional 

training have been determined and implemented. 

The first pedagogical condition (the formation of future physical education 

teacher's values-based attitude towards their own health, development of the need 

for a healthy lifestyle based on the creation of a healthy protection environment) 

predicted the designing of a healthy protection environment, which was carried out 

in three stages: motivational and adaptive (development of students’ activation 

program in the direction of forming values-based attitude towards to the health of 

pupils in the educational institution); cognitive and operational (inclusion of the 

students in activities aimed at a positive attitude to their own health and the health 

of pupils, the values of a healthy lifestyle and a healthy way of life through 

learning, sports, active participation in the organization of educational and 



extracurricular interaction); pragmatist and practical (to practise knowledge and 

skills in health protection behavior); updating the content of the discipline 

“Professional Activity in the Field of Physical Education” with information about 

the formation of physical and mental health, values-based attitude towards it; 

health protection technologies adoption in the physical culture and health 

improving process. 

Various methods were used: brainstorming, round table, pedagogical press 

conference, practice of certain exercises, such as correct “tidal breathing”, strength 

building motor activities, jumping, endurance, flexibility, etc., action-oriented 

games, starts with the whole family, excursions and hiking with friends, 

conditioning, classes in groups (clubs), which unite fans of healthful running and 

walking, cycling, etc., independent training according to an individual plan. 

Realization of the second condition (actualization for students the 

knowledge about strengthening the pupils’ health, promotion of their individual 

health activities through updating the content and improving the organizational 

process of their training) involved students in health protection activities by means 

of valeologizing the content of education, means, forms and methods of formation 

individual experience of students in developing their own healthy lifestyle, as well 

as in organizing conditions that ensure optimal interaction of all participants in the 

experiment. 

The content of disciplines is updated with topics: “Educational Science” 

(“Creation and Implementation of Health Protection Educational Technologies at 

Physical Education Lessons”, “Substantiation of the Content and Methods of 

Teaching at Physical Education Lessons”, “Modeling and Design of Teaching 

Activities”, tutorial sessions “Solving Teaching Tasks in the Context of the 

Implementation of Health Protection Educational Technologies”, “Modeling and 

Design of Health Protection Educational Environment”)), “Introduction to the 

Specification” (tutorial session “The Influence of the Physical Education Teacher’s 

Personality on the Psychological State and Health of Pupils”), “Psychology” 

(“Psychology of Human Needs”, “Psychology of Human Motives”), “Psychology 

of Health” (“Pedagogical Psychology of Health”), “Healthy Lifestyle and 



Prevention of HIV/AIDS” (“Fundamentals of Health Protection”), “Control in 

Physical Education” (“The Use of Health Improvement Remedies at Theoretical 

and Practical Classes”), “Theory and Methodology for Physical Education” 

(“Culture of Physical Activity. Active Lifestyle”, “Directed Formation of 

Personality in the Process of Physical Education”, “The Idea of Physical Education 

as a System”, “The Role of Physical Culture in Maintaining and Promoting 

Health”), “Fundamentals of Medical Science” (“Fundamentals of a Healthy 

Lifestyle of the Student”, “Physical Culture in General Cultural and Professional 

Training of Students”), “Fundamentals of Ecology” (“Ecology and Human 

Health”), “Occupational Health and Safety” (“Dangers of Technical Systems”, 

“Fundamentals of Occupational Physiology and Comfortable Living Conditions in 

the Technosphere”). 

Integrative classes were held: “Health – a Component of a Healthy 

Lifestyle” (“Fundamentals of Medical Science”, “Occupational Health and 

Safety”), “Healthy Lifestyle in Human Life and Profession” (“Fundamentals of 

Medical Science”, “Health and Safety”). 

Teaching methods are offered: a series of tasks of value and semantic 

character, discussion “Health is in Order – Thanks to Morning Exercise”, heuristic 

and generalizing conversations of a problem presentation, imitations of life 

situations. 

Developed and conducted a psychological and pedagogical workshop 

“Theoretical Foundations of Pupil’s Values-Based Attitude Towards Their Own 

Health”, special tutorial: “Formation of Pupil’s Values-Based Attitude Towards 

Their Own Health”, “Formation of a Healthy Lifestyle of Pupils through Exercise”, 

“Human Health as a Subject of Complex Interdisciplinary Research”, training 

“Physical Self-Education”. 

The program of teaching practicum has been updated, in which the 

following sections have been singled out: theoretical, practical (curricular and 

practical; learning and training classes); controlling. During the teaching 

practicum, students participated in the creation and implementation of the program 

“School of Health” in research and experimental schools. It was offered to conduct 



with pupils hiking and excursions, which are the simplest types of children’s 

tourism, “Funny Starts”, “Dad, Mom, I’m a Sporting Family”, Health Day, an 

evening of games, competitions and entertainment (sports evening, holiday). 

The third pedagogical condition (integral inclusion of students in health 

protection activities at the personal and professional levels by means of health 

protection education technologies) provided the implementation of health 

protection education technologies: preparing students to use the means of health 

improvement of pupils; formation of future physical education teachers’ creativity; 

pedagogical communication of future physical education teachers in the aspect of 

formation of pupils’ values to their own health; informational. 

The effectiveness of pedagogical conditions was proved by the results of the 

formative experiment: the number of students with a high level of readiness to 

form pupil's values-based attitude towards their own health in the experimental 

group increased, while in the control group the same indicator did not increase 

significantly. The results of the study show a dynamic positive change in the 

indicators of future physical education teachers’ readiness to form among students 

values-based attitude to their own health of experimental groups under the 

influence of the proposed innovations. 

The practical significance of the results is to develop and implement in the 

educational process methods of diagnosing the levels of future physical education 

teachers’ readiness to form pupils’ values-based attitude to their own health, 

author’s curricula and teaching aids: updating the content of disciplines 

“Educational Science”, “Introduction to the Specification”, “Psychology”, 

“Healthy Lifestyle and HIV/AIDS Prevention”, “Control in Physical Education”, 

“Professional Activity in the Field of Physical Education”, “Theory and 

Methodology of Physical Education”, “Fundamentals of Medical Science”, 

“Fundamentals of Ecology”, “Occupational Health and Safety” and teaching 

practicum programs; conducting integrative classes, psychological and pedagogical 

workshop “Theoretical Foundations of Pupils’ Values-Based Attitude to Their 

Own Health”, special tutorials: “Formation of Pupils’ Values-Based Attitude to 

Their Own Health”, “Formation of a Healthy Lifestyle of Pupils through Exercise”, 



“Human Health as a Subject of Complex Interdisciplinary Research”, training 

“Physical Self-Education”. 

The research materials can be used in the educational process of higher 

education institutions in teaching disciplines of humanities, fundamental and 

professional training with updated health content, special tutorials, workshops, 

training in health protection, physical education and health improvement. 

Key words: future physical education teachers’ training, values-based 

attitude, own health, health protection, healthy lifestyle, physical exercises, health 

improvement of pupils. 
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