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Тематика науково-дослідних робіт: 

 Теоретико-методологічні засади формування культури здоров’я студентської 

молоді. 

 

Основні наукові результати (теоретичні та практичні): 

Опрацьовано літературні джерела з питань стану здоров‟я студентської молоді. 

Висвітлено проблему “омолодження” багатьох хвороб серед даної вікової категорії, 

постійного збільшення кількості студентів віднесених до спеціальної медичної групи. 

Узагальнено сучасний науково-практичний досвід процесу формування культури здоров‟я 

студентської молоді взагалі та студентів спеціальної медичної групи зокрема в рамках 

навчально-виховного процесу з фізичного виховання. 

Здійснено моніторинг стану сформованості культури здоров‟я студентів університу. 

Проведено анкетування для визначення рівня знань з формування, збереження і зміцнення 

здоров‟я студентів, їхніх ціннісних орієнтацій та спрямованості до само оздоровлення. 

Встановлено, що майже 40 % студентів недооцінюють здоров„я в структурі життєвих 

цінностей. Виявлено основні відмінності ціннісних орієнтацій між студентами різних 

факультетів. З‟ясовано, що 68 % студентів мають низький рівень спрямованості до 

самооздоровлення. Більшість з них не дотримуються раціонального режиму дня, 

нормального режиму харчування, ведуть малорухомий спосіб життя. Значна частина 

студентів мають шкідливі звички (36 %) такі, як паління та вживання алкогольних напоїв. 

Більше половини студентів (55 %) страждають від психо-емоційного перенапруження, 

мають труднощі у протистоянні негативним емоціям та стресовим станам. Значна кількість 

студентів (73 %) не виконують ранкової гігієнічної гімнастики, не займаються спортом, не 

загартовують свій організм. Лише у 27 % студентів виявлено прагнення піклуватися про 

своє здоров‟я, вони регулярно виконують ранкову гімнастику, дотримуються нормального 

режиму харчування, прагнуть підвищити рівень власного здоров‟я, намагаються  

протистояти негативним емоціям та стресовим станам. Ще менше (19 %) цікавляться 

знаннями про самопізнання та самовиховання. 43 % студентів бажають отримувати нові 

знання про здоров‟я, заходи щодо його зміцнення, прагнуть до культури здоров‟я, однак не 

виявляють активності в цьому напрямку. У 26 % студентів потреба в самооздоровленні не 

сформована взагалі. Ця категорія студентів характеризується безцільним проведенням 

вільного часу, має шкідливі звички.  

Проведено констатувальний зріз щодо захворюваності студентів університету. 

Здійснено аналіз актів медичного обстеження студентів для визначення структури 

поширеності захворювань серед студентської молоді за всіма класами хвороб. Встановлено, 

що серед майбутніх фахівців, які мають відхилення у стані здоров‟я, домінують очні 

захворювання (від 30 до 50 %). Друге і третє місце займають патології з боку серцево-

судинної системи (9-26 %) та опорно рухового апарату (12-25 %). На четвертому місці 

захворювання ЛОР-органів (4-11 %). Дещо вищий на першому та другому курсах відсоток 

студентів, які мають відхилення з боку шлункового-кишкового тракту, натомість на 

старших курсах переважають ендокринні хвороби, зазворювання нирок та щитовидної 

залози. 



Здійснено оцінку стану здоров‟я студентів університету шляхом визначення 

біологічного віку індивіда за методикою В.П. Войтенка. Розглянуто співвідношення 

біологічного та паспортного віку студентів. Показано невідповідність між фактичними та 

розрахунковими віковими даними. Доведено, що юнаки у період навчання мають вищі 

темпи старіння. Встановлено, що у юнаків біологічний вік перевищує паспортний на 18 

років, тоді як у дівчат – на 10 років. За біологічним віком 18-20-річні юнаки-студенти 

знаходяться у віковому діапазоні 36 років, дівчата – у віці 29 років. Біологічний вік юнаків 

перевищує паспортний на 18, у дівчат – на 10 років. Усі досліджувані є однолітками, однак, 

за біологічним віком юнаки старші за дівчат на 7 років. Темпи старіння студентів 

прискорені, особливо у юнаків.  

Здійснено порівняльний аналіз темпів старіння шляхом визначення біологічного віку 

студентів спортсменів та студентів, які не займаються спортом. Встановлено, що 

біологічний вік обстежуваних спортсменів за середнім показником складає 23,44 років, тоді 

як у студентів, які не займаються спортом 38,82. За абсолютним показником різниця 

становить 4,54 років у спортсменів і 20,32 у студентів, які не займаються спортом. За 

відносним показником біологічний вік юнаків-футболістів на 12,4 % перевищує паспортний. 

У юнаків, які не займаються спортом різниця між біологічним та паспортним віком 

становить 110,98 %. З’ясовано, що темп вікових змін у спортсменів  уповільнений,  у 

студентів, які не займаються спортом – прискорений. Це зумовлено більшою кількістю 

шкідливих звичок, низьким рівнем рухової активності.  

Виявлено достовірності відмінності між календарним та біологічним віком студентів 

під дією занять з фізичного виховання. Встановлено, що регулярні заняття з фізичного 

виховання протягом трьох місяців (що включають лекції з питань формування культури 

здоров‟я та практичні заняття з вивчення оздоровчих технологій й застосування їх на 

практиці, як в рамках самого практичного заняття, так і в повсякденному житті), сприяють 

підвищенню мотивації студентів до подальшого ведення здорового способу життя. 

Підтверджено, що під дією занять з фізичного виховання параметри біологічного віку 

зближуються з календарним. На початку дослідження календарний вік студентів склав 

18,1±0,4 року (середній календарний вік серед дівчат-студенток склав 17,7 року, юнаків-

студентів – 18,9 року). По закінченню дослідження календарний вік збільшився до 18,8±0,5 

року. Біологічний вік у дівчат на початку дослідження визначався як 22,7±0,7 року, тоді як 

після експерименту він склав 21,6±0,5 року. У юнаків біологічний вік початково визначався 

24,5±0,8 року, тоді як після закінчення дослідження він відповідав 22,7±0,3 року. 

Розроблено дидактичні матеріали щодо використання інтерактивних методів 

навчання у контексті підвищення рівня культури здоров‟я студентів з відхиленнями у стані 

здоров‟я, які концептуально спрямовані на засвоєння особистістю необхідних знань з питань 

формування, зміцнення, збереження та відновлення здоров'я. Якість засвоєння знань 

студентами забезпечено застосуванням переважно таких інтерактивних форм і методів 

взаємодії: бесід, дискусій, лекцій прес-конференцій, проблемних лекцій, лекцій удвох, 

лекцій із заздалегідь запланованими помилками, аналізу конкретної ситуації,  методу 

круглого столу тощо. 

Розроблено інноваційні підходи до організації практичної підготовки з фізичного 

виховання студентів спеціальної медичної групи; авторські методики для визначення стану 

сформованості культури здоров‟я студентів спеціальної медичної групи; дидактичні 

матеріали щодо використання інтерактивних методів навчання у контексті підвищення рівня 

культури здоров‟я студентів спеціальної медичної групи, які концептуально спрямовані на 

засвоєння особистістю необхідних знань з питань формування, зміцнення, збереження та 

відновлення здоров'я.  

Впроваджено інноваційні підходи до організації практичної підготовки з фізичного 

виховання студентів спеціальної медичної групи в практику фізичного виховання у ВНЗ; 

авторські методики для визначення стану сформованості культури здоров‟я студентів 

спеціальної медичної групи; дидактичні матеріали щодо використання інтерактивних 



методів навчання у контексті підвищення рівня культури здоров‟я студентів спеціальної 

медичної групи, які концептуально спрямовані на засвоєння особистістю необхідних знань з 

питань формування, зміцнення, збереження та відновлення здоров'я. 

Розроблено та впроваджено у освітній процес здобувачів ВО спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» нові лекції й практичні роботи. 

 

 

Публікації за темами наукових робіт: 

а) монографій – 4; 

б) статей – 32, із них у наукометричних базах даних – 15, 

в) студентських публікацій – 18, 

в) курсових і магістерських робіт – 64. 
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здоров‟я студентів педагогічного університету // Human healt: realities and prospects. 

Monographic series. Volume 2, “Health and Environment”, by Nadiya Skotna. Drohobych: 

Posvit, 2017. – С. 348 – 359   

2. Грибок Н.М. Формування культури здоров‟я студентів спеціальної медичної 

групи в умовах навчально-виховного процесу з фізичного виховання : монографія / Ніна 

Миколаївна Грибок – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018. – 184 с. 

3. Chepeliuk A., Ivanikiv N. The phenomenon of a healthy lifestyle / Chepeliuk A.,   
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Polonia University “Educator”, 2019. p. 172-181. 
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