
Звіт 
про діяльність науково-дослідної лабораторії  

«Медико-біологічні проблеми здоров’я людини» 
за  2016 рік 

 
Під час місячника здоров'я з 16 травня по 16 червня 2016 року за 

участю колективу робочої групи біологічного факультету були проведені 
тижні здоров'я, учасниками яких були учні Дрогобицького професійного 
політехнічного ліцею, Дрогобицького педагогічного ліцею та студенти 
біологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.  

Мета проведення заходів – профілактика серцево-судинних 
захворювань, визначення груп ризику, пропагування здорового способу 
життя.  

У рамках тижня здоров'я з 23 по 27 травня 2016 року у Дрогобицькому 
професійному політехнічному ліцеї та з 02 по 08 червня 2016 року у 
Дрогобицькому педагогічному ліцеї були організовані соціологічне 
опитування, визначення адаптаційного потенціалу (за Р. Баєвським), експрес-
оцінки фізичного (соматичного) здоров'я (за Г. Л. Апанасенком), визначення 
біологічного віку, захист стендових проектів, лекції-бесіди та перегляд відео-
презентацій, виховний захід «Здоровим бути модно», флешмоб «Ми 
обираємо здоров'я!» 

1. Соціологічне опитування щодо поінформованості учнів з питань 
серцево-судинних захворювань та їх профілактики.  

В соціологічному опитуванні взяли участь 50 учнів І і ІІ курсів 
Дрогобицького професійного політехнічного ліцею, 33 учні Дрогобицького 
педагогічного ліцею та 20 студентів біологічного факультету Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Виявлено 
недостатню поінформованість учнів професійного політехнічного та 
педагогічного ліцеїв з питань серцево-судинних захворювань та їх 
профілактики, тоді як поінформованість студентів була кращою.  

2. Визначення адаптаційного потенціалу (за Р. Баєвським), експрес-
оцінки фізичного (соматичного) здоров'я (за Г.Л. Апанасенком).  

Дослідження проведені в учнів професійного політехнічного ліцею 
таких професій: кухар, кондитер; кухар, офіціант; електрогазозварник; 
слюсар з ремонту легкових та вантажних автомобілів; електромонтажник з 
освітлення та освітлювальних мереж. У 83 % учнів, які взяли участь у 
дослідженні виявлено задовільну адаптацію, у 17 % - напруження механізмів 
адаптації. У 33 % учнів виявлено низький рівень фізичного здоров'я, у 17 % - 
нижче середнього, у 44 % - середній і лише у 6 % - вище середнього.  

Дослідження проведені в учнів природничого класу педагогічного 
ліцею за участю студентів ІІІ курсу біологічного факультету. У 75 % 
досліджуваних учнів виявлено задовільну адаптацію, у 25 %  учнів 
спостерігається напруження механізмів адаптації. Позитивним є те, що у 
жодного з учнів не було виявлено незадовільної адаптації чи зриву 



механізмів адаптації. За результатами експрес-оцінки, у   34 % учнів рівень 
фізичного здоров'я низький, у 13 %  – нижче середнього, у 31 % – середній, у 
22 % – вище середнього. 

3. Визначення біологічного віку учнів педагогічного ліцею.  
Вивчали особливості темпів старіння у 33 учнів 10 класу на основі 

визначення біологічного віку.  Оцінка старіння обстежуваного контингенту 
включала такі етапи: обчислення дійсного значення біологічного віку для 
кожного індивіда; обчислення належного значення біологічного віку за 
календарним віком; зіставлення дійсного біологічного і календарного віку. 
Різниця між показниками біологічного віку та належного біологічного віку 
характеризує темпи старіння організму. 

Різко уповільнений темп старіння був виявлений у 3% учнів; 
уповільнений темп старіння у 12%; у 33% (11 учнів) біологічний вік 
співпадає з паспортним.  У такої ж кількості виявлено прискорений темп 
старіння; різко прискорений темп зафіксований у 18 % (6 учнів). 

4. Захист стендових проектів учнями Дрогобицького професійного 
політехнічного ліцею  «Здоров'я – це все, без здоров'я все – ніщо».  

Відзначено найкращі стендові проекти Матківської Ганни, Федак 
Мар'яни та Войтович Марти. Учнів нагороджено грамотами. 

5. Проведення лекцій-бесід та перегляд відео-презентацій на тему 
«Профілактика неінфекційних захворювань та зміцнення здоров'я».  

6. Виховний захід «Здоровим бути модно» підготовлено та проведено у 
Дрогобицькому професійному політехнічному ліцеї, з метою пропагування 
здорового способу життя. У підготовці заходу взяли участь такі учні: Возняк 
Володимир, Гриб Ірина, Білик Ірина, Дзюба Галина, Шиврин Оксана, 
Маленко Юрій, Павлик Юлія. 

7. Підсумкові заходи. 
У Дрогобицькому професійному політехнічному ліцеї проведено 

лінійку-закриття тижня здоров'я, на якій оголошено результати проведених 
вимірювань, надано рекомендації щодо покращення здоров'я та висловлено 
подяку учням, які взяли активну участь у заходах, присвячених тижню 
здоров'я. 

За участю науково-педагогічних працівників і студентів біологічного 
факультету був організований флешмоб «Ми обираємо здоров’я!» У цьому 
заході взяли участь студенти біологічного факультету та учні Дрогобицького 
педагогічного ліцею. Понад 120 молодих учасників флешмобу 
продемонстрували відмінне відчуття ритму, командний дух, чудовий настрій 
і, тим самим, підкреслили необхідність збереження власного здоров’я. 

З вітальним словом виступили: заступник декана біологічного 
факультету Коссак Г. М. і доцент, керівник проекту «Здоров’я майбутнього» 
Центру екології та здоров’я Ковальчук Г. Я. Вони акцентували увагу  на 
важливості привернення уваги суспільства, загалом, і кожної людини, 
зокрема, до проблем здоров’я нації, популяризації здорового способу життя. 



Найактивнішими організаторами проведення флешмобу були студенти 
групи БХ-21Б, а саме: Гавран Лілія, Яворська Ольга, Зрада Христина та Кузів 
Оксана.  

З вірою у майбутнє України флешмоб завершився виконанням 
Державного Гімну. 

Аналіз письмових відгуків учнівської та студентської молоді про 
проведені заходи засвідчив їх зацікавленість проблемами власного здоров'я 
та спонукає до ведення здорового способу життя. 

 
До звіту додаються фотографії. 

 
 



   Додаток 

Проведення тижня здоров'я у Дрогобицькому професійному 
політехнічному ліцеї 

 

 
                  Учні 14 групи                                           Учні 16 групи 

 
Учні 24 групи                                         Учні 17 групи 

Стендові проекти учнів ДППЛ 



 
Проведення тижня здоров'я у Дрогобицькому педагогічному ліцеї 

 

 
  

 
 
 
 
 

Проведення лекцій-бесід викладачем 
Лупак О.М. та перегляд відео-

презентацій на тему «Профілактика 
неінфекційних захворювань та 

зміцнення здоров'я» 

Проведення доц. Ковальчук Г.Я. 
проби Мартіне-Кушелевського 



 
З вітальним словом виступає керівник проекту «Здоров'я майбутнього» 

Центру екології та здоров'я доцент Ковальчук Г. Я. 
 

  
Проведення флешмобу «Ми обираємо здоров’я!» 

 



 
 
 
 

 


