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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Прагнення України стати 

частиною Європейського простору спонукає до перегляду функціонування 

багатьох інституцій країни, у тому числі сфери освіти, фізичного виховання 

і спорту. Наявність реальних реформ системи освіти, а також системи 

охорони здоров’я, переконливо свідчать про прагнення України стати 

європейською державою з превалюванням у її громадян відповідних 

цінностей, серед яких провідне місце посідають цінності здоров’я, свободи, 

справедливості, толерантності, прагнення до самореалізації тощо. 

На жаль і до нині в нашій країні зберігається тенденція погіршення 

рівня здоров’я серед молоді. Однією з головних причин такого становища є 

недостатня мотивація останніх до зміцнення різних аспектів власного 

здоров’я, зокрема засобами фізичного виховання. Відверта ,,муштраˮ на 

заняттях з фізичного виховання за традиціями радянських часів, 

формалізація навчального процесу, небажання викладачів застосовувати 

інноваційні технології тощо відвертає від відвідування занять не тільки 

студентів, які мають відхилення в стані здоров’я, але й відносно здорових 

майбутніх фахівців. Між тим, саме студенти спеціальної медичної групи 

потребують особливої уваги, оскільки саме у таких студентів досить часто 

спостерігається низький рівень сформованості соціального здоров’я, що 

характеризується наявністю зневіри у власних можливостях, відчуттям 

неповноцінності, недостатньою націленістю на максимальну самореалізацію 

в особистісному та професійному контексті тощо. 

Зазначене вище свідчить про потребу в удосконаленні теоретичної, 

методичної та практичної складових фізичного виховання в контексті 

підвищення рівня сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи (СМГ).  

У межах теми дослідження особливої значущості набувають наукові 

напрацювання щодо: 

− концептуальних засад формування здоров’я учнівської молоді в 

різних його аспектах (Г. Апанасенко, М. Амосов, Т. Бойченко, Ю. Бойчук, 

І. Брехман, М. Гончаренко, М. Гриньова, О. Дубогай, В. Казначеєв, 

С. Кириленко, В. Оржеховська, С. Омельченко, В. Тимошенко, А. Царенко 

та ін.); 

− різних аспектів удосконалення процесу фізичного виховання 

студентської молоді (Н.  Бурень,  Є. Котов, Ю. Мічуда, Т. Круцевич, 

І. Смолякова, В. Пристинський, С. Савчук, В. Семянікова, Л. Сущенко, 
О. Шинкаренко, А. Боумасьед (А. Boumasjed), Л. Дудорова (L. Dudorova), 

А. Колумбет (A. Kolumbet), І. Краміда (I. Kramida), М. Кениоуа 

(М. Kenioua), А. Радзімінська (А. Radzimińska), Е. Лулінська-Куклік 

(E. Lulińska-Kuklik), М. Вебер-Ражек (M. Weber-Rajek) та ін.); 
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− фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи 

(Н. Базилевич, Е. Булич, С. Волкова, С. Єрмаков, М. Горбенко, І. Грибовська, 

О. Дубогай, В. Дубровський, М. Євтушок, І. Жарова, В. Іваночко, І.  Карпюк, 

Т. Круцевич, М. Кудрявцев, М. Кузьмін, Н. Шкуркіна, Л. Шуба, Т. Яворський, 

В. Язловецький та ін.);   

− сфери формування соціального здоров’я особистості взагалі 

(Ю. Бойчук, Т. Большова, Л. Булігіна, І. Васильєва, Л. Горяна, О. Кратка, 

О. Курашкіна, В. М’яких, Е. Піднебесна, О. Приступа, О. Сивіцька, 

В. Шкуркіна та ін.) та студентської молоді зокрема (О. Анісімова, В. Бабич, 

З. Бондаренко, Н. Гжемська, М. Євтух, Р. Карпюк, Л. Колпіна, 

Ю. Полулященко, О. Рагімова, Т. Соколова, І. Цвєткова та ін.).  

У дисертаційних дослідженнях останніх років науковці розкривають 

питання: формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи 

(Н. Грибок); індивідуалізації фізичного виховання студентів з різним рівнем 

здоров’я (І. Салук); удосконалення культури зміцнення здоров’я студентів у 

системі фізичного виховання (О. Гладощук); формування здорового способу 

життя студентів у системі фізичного виховання вищого технічного 

навчального закладу (І. Смолякова); організації самостійної роботи з 

формування культури здоров’я студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів (Л. Безугла); валеологічного саморозвитку студента в процесі 

фізичного виховання (Т. Антонова); формування культури здоров’я 

студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального 

закладу (С. Іванчикова); формування здорового способу життя 

старшокласників і студентів у системі середньої та вищої освіти 

(А. Приймак); визначення рівня соціального здоров’я вчителів 

(О. Анісімова); професійної підготовки майбутніх учителів до формування 

соціального здоров’я учнів основної школи (В. Бабич); формування 

соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх 

школах-інтернатах (В. Шкуркіна). 

Аналіз теорії й практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити 

суперечності між:  

− суспільним замовленням на фахівця з високим рівнем 

сформованості соціального здоров’я та збереженням тенденції до 

погіршення соціального здоров’я серед студентської молоді, недостатнім 

рівнем розв’язання цієї проблеми в педагогічній теорії й практиці; 

− необхідністю підвищення рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи та відсутністю конкретно створених 
педагогічних умов формування соціального здоров’я цих студентів у процесі 

фізичного виховання. 

Суспільна значущість та актуальність проблеми формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи, виявлені суперечності, а також 
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відсутність у вітчизняній педагогічній науці цілісного дослідження, яке б 

розв’язувало ці суперечності на теоретичному, методичному і практичному 

рівнях, і зумовили вибір теми дисертаційної роботи: ,,Формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 

фізичного виховання”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідних тем, які розробляються в 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, як 

складова частина комплексної наукової теми „Модернізація діяльності 

вищого закладу освіти в контексті європейської інтеграції” (державний 

реєстраційний номер 0103U004993). Тeму зaтвepджeно Вчeнoю paдою 

Лугaнcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Тapaca Шeвчeнкa (пpoтoкoл 

№ 5 вiд 24.11.2017р.) й узгоджено рішенням Міжвідомчої рaди з 

кoopдинaцiї нaукoвиx дocлiджeнь у гaлузi пeдaгoгiки тa пcиxoлoгiї в Укpaїнi 

(пpoтoкoл № 1 вiд 30.01.2018 p.). 

Об’єкт дослідження – процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного 

виховання.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання.  

Гіпотеза дослідження. Процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання набуде 

ефективності за таких педагогічних умов:  

а) розробка і реалізація змісту теоретичного складника елективного 

компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, 

спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад формування 

соціального здоров’я у студентів; 

б) застосування інноваційних підходів до організації практичного 

складника навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на 

підвищення у студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та 

власних можливостях; 

в) орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на 

підвищення мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню 

власного рівня соціального здоров’я. 
Відповідно до об’єкта, предмета, мети й гіпотези визначено такі 

завдання дослідження: 
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1. На основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури 

виявити ступінь розробленості проблеми формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання.  

2. Розкрити сутність та зміст соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи. 

3. Діагностувати стан сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи на основі розроблених критеріїв та показників. 

4. Визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 

фізичного виховання.  

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних 

умов формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи у процесі фізичного виховання. 

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять: ідеї 

філософії освіти (В. Андрющенко, Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень, 

Б. Коротяєв, В. Курило); наукові положення системного (Ю. Бабанський, 

І. Блауберг, В. Беспалько, В. Загвязинський, Т. Ільїна, В. Краєвський, 

Н. Кузьміна, О. Пометун, С. Харченко, Е. Юдін), особистісно зорієнтованого 

(Г. Балл, І. Бех, О. Кучерявий, С. Подмазін, О. Пєхота, М. Чобітько), 

компетентнісного (Е. Зеєр, І. Зимня, О. Локшина, А. Маркова, О. Пометун) 

підходів; теоретичні здобутки з формування та зміцнення різних аспектів 

здоров’я особистості (Г. Апанасенко, М. Амосов, Т. Бойченко, Е. Булич, 

І. Брехман, М. Гончаренко, О. Дубогай, В. Казначеєв, С. Кириленко, 

В. Оржеховська, В. Тимошенко, А. Царенко); положення теорії й методики 

фізичного виховання (Б. Ашмарін, В. Бальсевич, Л. Волков, Т. Круцевич, 

В. Платонов, Л. Сущенко, Ю. Шкребтій, Б. Шиян); наукові напрацювання в 

контексті організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної 

групи (Е. Булич, О. Дубогай, М. Євтушок, С. Єрмаков, В. Дубровський, 

І. Карпюк, Т. Круцевич, В. Язловецький та ін.); наукові ідеї щодо формування 

валеологічної культури та культури здоров’я (М. Амосов, Г. Апанасенко, 

Ю. Бойчук, М. Гриньова, М. Гончаренко, В. Пристинський, А. Радченко, 

С. Страшко); підходи щодо формування соціального здоров’я особистості 

взагалі (В. Бабінцев, Л. Байкова, Т. Большова, Л. Булігіна, І. Васильєва, 

Л. Горяна, Л. Колпіна, О. Кратка, О. Курашкіна, В. М’яких, Е. Піднебесна, 

О. Приступа, Т. Соколова, О. Сивіцька, В. Шкуркіна, В. Язловецький та ін.) 

та студентської молоді зокрема (О. Анісімова, В. Бабич, З. Бондаренко, 

Н. Гжемська, М. Євтух, Р. Карпюк, Л. Колпина, Ю. Полулященко, 
О. Рагімова, Т. Соколова, І. Цвєткова та ін.). Основні положення в контексті 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи 

відображено в ряді нормативних документів, зокрема: Законах України 

„Про освіту” (2017), „Про вищу освіту”, „Про фізичну культуру і спорт”; 
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Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015); 

Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту (2004); Цільовій 

комплексній програмі „Фізичне виховання – здоров'я націїˮ; Концепції 

Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2012 – 2016 роки. 

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети й перевірки 

гіпотези використано методи дослідження: теоретичні – аналіз та 

систематизація наукової літератури для з’ясування ступеня розробленості 

проблеми дослідження, розкриття її теоретичних засад та понятійно-

категоріального апарату; визначення особливостей і потенціалу навчальної 

дисципліни „Фізичне вихованняˮ у ВНЗ щодо формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи; узагальнення 

концептуальних положень для обґрунтування педагогічних умов 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у 

процесі фізичного виховання; емпіричні: педагогічне спостереження, 

анкетування, тестування, метод експертної оцінки для визначення рівня 

сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у 

процесі фізичного виховання; педагогічний експеримент для перевірки 

гіпотези дослідження; методи математичної статистики для 

встановлення статистичної значущості отриманих у ході експерименту 

результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі Інституту хімічних технологій СНУ імені В. Даля 

(м. Рубіжне), Чернігівського національного технологічного університету, 

Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” (м. Старобільськ), Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, Державного вищого навчального 

закладу „Донбаський державний педагогічний університетˮ (м. Слов’янськ). 

У дослідно-експериментальній роботі взяли участь 634 студенти, 76 

викладачів фізичного виховання.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання, що 

передбачають розробку і реалізацію змісту теоретичного складника 

елективного компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне 

вихованняˮ, спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад 

формування соціального здоров’я у студентів; застосування інноваційних 
підходів до організації практичного складника навчальної дисципліни 

,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на підвищення у студентів рівня 

психологічної стійкості й упевненості в собі та власних можливостях; 

орієнтацію самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення 
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мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного 

рівня соціального здоров’я; удосконалено форми, методи та технології 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у 

процесі фізичного виховання; подальшого розвитку набули наукові уявлення 

про наявний потенціал навчальної програми з фізичного виховання, її 

теоретичної, методичної та практичної складових в контексті формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи; шляхи 

використання інноваційних підходів щодо організації практичної частини 

фізичного виховання з метою підвищення рівня сформованості соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи; сутність, зміст та структура 

соціального здоров’я студентів СМГ; критерії, показники та рівні 

сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні: комплексу 

навчально-методичних та інформаційно-розвивальних матеріалів, спрямованих 

на оновлення навчальної програми з фізичного виховання для закладів вищої 

освіти (розробці факультативу ,,Теоретичні та методичні особливості 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в 

процесі фізичного виховання” задля збагачення змісту теоретичної складової з 

фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи; методики зниження 

нервово-психічного напруження, а також шляхів підвищення в студентів 

спеціальної медичної групи рівня впевненості в собі та власних можливостях в 

межах практичної складової фізичного виховання; творчих завдань для 

самостійної роботи студентів; щоденнику соціального здоров’я студента 

СМГ; дидактичних матеріалів щодо застосування інтерактивних форм і методів 

навчання у процесі викладання теоретичного матеріалу з фізичного виховання; 

адаптації методики діагностики стану сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи). 

Результати дисертації можуть бути використані при організації 

навчального та позанавчального процесу з фізичного виховання студентів 

спеціальної медичної групи в університетах та інститутах, а також при 

вдосконаленні навчальної програми з фізичного виховання в коледжах та 

професійних ліцеях.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній 

процес Інституту хімічних технологій СНУ імені В. Даля (м. Рубіжне), 

(довідка № 153-07/01 від 24.05.2018 р.), Чернігівського національного 

технологічного університету (довідка № 202/08-965 від 20.06.2018 р.), ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 
(м. Старобільськ) (довідка № 1/690 від 11.06.2018 р.), Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка 

№01/10-410 від 27.06.2018 р.), Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університетˮ (довідка № 68-18-476 
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від 27.06.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 

співавторстві з: В. Бабичем, Ю. Полулященком, О. Павлюк полягає у 

розкритті змісту поняття „соціальне здоров’я студентів спеціальної 

медичної групиˮ; В. Бабичем, В. Дубовим, О. Павлюк полягає у визначенні 

потенціалу самостійної роботи з фізичного виховання в контексті 

формування соціального здоров’я студентів СМГ, а також особливостей 

планування та організації самостійної роботи з фізичного виховання щодо 

формування соціального здоров’я студентів СМГ; В. Бабичем, В. Зайцевим 

полягає у характеристиці методики зниження нервово-психічного 

напруження та його впливу на підвищення рівня соціального здоров’я 

студентів СМГ; В. Бабичем полягає у розкритті можливостей навчального 

предмета „Фізична культураˮ щодо формування соціального здоров’я учнів 

підліткового віку в межах оновленої навчальної програми з фізичної 

культури для учнів основної школи; В. Бабичем полягає у 

визначенні критеріїв, показників та рівнів соціального здоров’я студентів 

СМГ; V. Babich, Yu. Boychuk, Yu. Poluljasshenko, V .Zaytsev, О. Dubovoyi, 

Yu. Dolynniy полягає у характеристиці методики визначення рівня 

сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи; 

В. Саєнко полягає у характеристиці фізичного стану студентів ВНЗ; 

В. Саєнко, О. Павлюк полягає у розкритті особливостей покращення  

психічних властивостей студентів, які обрали університетський курс занять 

зі східних єдиноборств.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації 

було обговорено на засіданнях кафедри фізичного виховання Інституту 

хімічних технологій СНУ імені В. Даля (м. Рубіжне), кафедри олімпійського 

та професійного спорту, кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), 

науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних – 

„Найновите научни постижения” (София, 2013), „Dny vedy” (Praha, 2013), 

„Aktualne problemy nowoczes” nychnauk (Przemysl, 2013), „Дослідження 

різних напрямків розвитку психології та педагогіки” (Одеса, 2018), 

„Адаптивні можливості дітей та молоді” (Одеса, 2018); всеукраїнських – 

„Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах” 

(Луганськ, 2011), „Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку 

гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний 

та інтернаціональний аспекти” (Рубіжне, 2011), „Актуальні питання, 
проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти” 

(Рубіжне, 2012), „Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у 

сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний 

http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/937/1/Vestnik%202016_%C2%A64(301).pdf#page=91
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/937/1/Vestnik%202016_%C2%A64(301).pdf#page=91
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/937/1/Vestnik%202016_%C2%A64(301).pdf#page=91
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аспекти” (Рубіжне, 2013).  

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено в 

18 публікаціях, з них 5 – одноосібних; 7 статей у наукових фахових 

виданнях України, 2 – у зарубіжних періодичних виданнях та 9 у 

періодичних виданнях апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (285 найменування, з них 29 – іноземною мовою), 5 

додатків на 15 сторінках, 20 таблиць, 10 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації – 246 сторінок, із них основного тексту – 176 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання дослідження, сформульовано гіпотезу, висвітлено 

теоретико-методологічні засади, методи дослідження, наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, наведено дані про їх апробацію 

й упровадження. 

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 

фізичного виховання” – охарактеризовано ступінь дослідженості проблеми; 

розкрито сутність та зміст соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи; наведено результати діагностики сформованості рівня 

соціального здоров’я студентів СМГ на констатувальному етапі експерименту.  

Аналіз наукової літератури дозволив установити, що на сьогодні в 

працях вітчизняних та зарубіжних учених досить широко висвітлено 

проблему корекціїв стану фізичного здоров’я, підвищення функціональних 

можливостей та фізичних кондицій студентів спеціальної медичної групи 

(С. Єрмаков, А. Осипов, А. Радзімінська (А. Radzimińska), Е. Лулінська-

Куклік (E. Lulińska-Kuklik), М. Вебер-Ражек (M. Weber-Rajek) та ін.). 

Натомість, проблема формування соціального здоров’я студентів, 

віднесених за станом фізичного здоров’я до спеціальної медичної групи, 

залишається фактично недослідженою.  

На основі аналізу наукових праць (О. Ажиппо, Н. Грибок, 

І. Грибовська, О. Дубогай, М. Євтушок, С. Єрмаков, В. Іваночко, 

О. Кузнєцова, Л. Петрук, Т. Яворський та ін.) установлено необхідність 

удосконалення фізичного виховання студентів СМГ. Контент-аналіз 

навчальної програми з фізичного виховання для закладів вищої освіти 

України ІІІ – ІV рівнів акредитації дозволяє констатувати, що її зміст також 

не повною мірою співвідноситься зі змістом реформаторського Закону 

України „Про освітуˮ, а її теоретична, методична та практична складові 

недостатньо зорієнтовані на формування соціального здоров’я студентів 
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СМГ, зокрема набуття студентами (у процесі занять з фізичного виховання 

та в позанавчальний час) відповідних компетентностей, що сприяли б 

максимальній самореалізації останніх у суспільному житті, підвищенню 

впевненості у собі, виробленню здатності до забезпечення загальної та 

професійної комунікативності, здатності протидіяти соціальним викликам 

сучасності, формуванню громадянської відповідальності тощо. 

1. Спираючись на визначення таких понять, як „соціальне здоров’я 

особистостіˮ (В. Бабінцев, Л. Байкова, Л. Колпіна, О. Кратка, Т. Соколова, 

О. Сивіцька, В. Язловецький та ін.) та „соціальне здоров’я студентаˮ 

(З. Бондаренко, Н. Гжемська, М. Євтух, Р. Карпюк та ін.), а також сутнісно 

близьких до них дефініцій: „соціальна зрілістьˮ (О. Крюкова, І. Руднєва та 

ін.), „соціальна активністьˮ (С. Бурбаєва, А. Базиленко, А. Жихарєва, 

С. Керкіс, Л. Майкова, К. Ямкова та ін.), „соціальна стійкістьˮ (Т. Кордон, 

Є. Єфімова та ін.) подано визначення поняття „соціальне здоров’я студента 
спеціальної медичної групиˮ, яке ми розглядаємо як складну інтегровану 

особистісну якість, що характеризується прагненням особистості до 

максимальної самореалізації у суспільному житті, упевненістю у власних 

силах та можливостях, націленістю на досягнення результату, наявністю 

стресостійкості та відповідальністю за стан власного здоров’я, здатністю 

протидіяти соціальним викликам сучасності. 

На основі аналізу наукових праць (В. Бабич, Н. Грибок, Т. Круцевич, 

В. Язловецький та ін.) розроблено діагностичний інструментарій для оцінки 

рівня сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи, схарактеризовано відповідні критерії, зокрема: мотиваційний 

(вміщує в собі такі показники як: прагнення особистості до професійної 

самореалізації; ціннісне відношення до здоров’я); когнітивний (передбачає 

наявність теоретичних знань, зокрема: змісту та структури соціального 

здоров’я; знання методик підвищення, визначення та моніторингу стану 

власного соціального здоров’я); процесуальний (характеризується наявністю 

у студентів СМГ умінь: удосконалювати особистісну оздоровчу систему зі 

спрямованістю на підвищення власного соціального здоров’я; 

попереджувати внутрішні та міжособистісні конфлікти; протидіяти 

соціальним викликам сучасності); особистісно-вольовий (вміщує в собі такі 

показники, як: упевненість у собі; рівень нервово-психічного напруження).  

Змістовно охарактеризовано рівні сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи – високий, середній, низький. 

Узагальнення отриманих даних у ході констатувального етапу 
експерименту за всіма критеріями (мотиваційний; когнітивний, 

процесуальний, особистісно-вольовий) дозволило встановити, що на етапі 

вихідного контролю (констатувальний експеримент), по-перше, між 

контрольною та експериментальною групами не встановлено суттєвих 
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відмінностей (від 0,5% до 1,3%). По-друге, у переважній більшості 

студентів контрольної та експериментальної груп зафіксовано 

низький рівень сформованості соціального здоров’я.  У контрольній 

(42,8%) та експериментальній (43,3%) групах на етапі вихідного контролю 

переважали студенти СМГ з низьким рівнем сформованості соціального 

здоров’я (різниця між контрольною та експериментальною групами – 0,5%). 

Розбіжності між контрольною (38,4%) та експериментальною (37,1%) 

групами за середнім рівнем сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи встановлено – 1,3%. Ще менші відмінності 

(0,8%) зафіксовано стосовно високого рівня сформованості соціального 

здоров’я у студентів СМГ (18,8% – контрольна група; 19,6% – 

експериментальна група).  

У другому розділі – „Педагогічні умови формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного 

виховання” – розроблено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у 

процесі фізичного виховання; представлено перебіг та результати 

педагогічного експерименту. 

Ґрунтуючись на теоретичному доробку вітчизняних та зарубіжних 

учених (І. Бех, Н. Волкова, І. Випасняк, І. Гавриш, В. Докучаєва, О. Дубасе-

нюк, М. Євтух, С. Єрмаков, В. Курило, О. Пометун, В. Сластьонін, 

С. Сисоєва, C. Харченко, Є. Хриков, Г.  Щука, А. Колумбет (A. Kolumbet), 

Л. Дудорова (L. Dudorova) та ін.) розроблено та науково обґрунтовано 

педагогічні умови формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи у процесі фізичного виховання: розробка і реалізація змісту 

теоретичного складника елективного компоненту програми навчальної 

дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованого на засвоєння теоретичних і 

методичних засад формування соціального здоров’я у студентів; 

застосування інноваційних підходів до організації практичного складника 

навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на підвищення у 

студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та власних 

можливостях; орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на 

підвищення мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню 

власного рівня соціального здоров’я. 

Упровадження першої педагогічної умови відбувалась шляхом 

розроблення та впровадження в межах елективного компоненту програми 

навчального предмета „Фізичне вихованняˮ факультативу ,,Теоретичні та 
методичні особливості формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання”. Викладання 

факультативу відбувалось у три етапи у відповідності до його змісту, який 

побудовано за трьома інформаційними блоками. На першому етапі (І 
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інформаційний блок) передбачалось ознайомлення студентів з 

теоретичними основами проблеми соціального здоров’я особистості, 

зокрема його сутністю та змістом щодо відношення до студентів спеціальної 

медичної групи, розкриття місця особистісної та професійної самореалізації 

у житті кожної особистості, можливостей підвищення рівня соціального 

здоров’я в межах фізичного виховання (в навчальній та позанавчальній 

діяльності), значення індивідуальних особливостей у побудові системи 

підвищення соціального здоров’я студентів СМГ, основ реалізації власного 

потенціалу з урахуванням наявних відхилень у стані соматичного здоров’я. 

На цьому етапі застосовувались такі методи та прийоми навчання як: 

„снігова куляˮ, „займи позиціюˮ, твір-роздум, дискусія. 

На другому етапі студенти знайомились з можливостями підвищення 

рівня соціального здоров’я засобами фізичного виховання (у навчальній та 

позанавчальній діяльності), особливостями методики підвищення 

соціального здоров’я студентів СМГ. Пропонувались також наступні теми: 

„Узаємозв’язок ступеню впевненості особистості у собі (власних силах) та 

станом соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ; 

„Зниження нервово-психічної напруги студентів СМГ як важливий чинник 

підвищення фізичних кондицій студентів та стану сформованості 

соціального здоров’яˮ; „Значення упередження внутрішніх та 

міжособистісних конфліктів у формуванні соціального здоров’я 

особистостіˮ. Засвоєнню пропонованої інформації (на другому етапі) 

сприяли такі методи та прийоми навчання як: творчий діалог, „Акваріумˮ, 

„Оксфордські дебатиˮ, метод ,,Дельфі”, метафорична гра, метод 

поведінкового моделювання. 

У межах третього етапу розкривались можливості самостійної 

роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у 

контексті підвищення рівня соціального здоров’я, особливості моніторингу 

стану соціального здоров’я студентів СМГ; основи та можливості 

вдосконалення методики підвищення соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи, основи реалізації власного потенціалу у 

досягненні результату на особистісному та професійному рівнях (з 

урахуванням наявних відхилень у стані соматичного здоров’я). Відповідно 

специфіки запропонованої тематики на цьому етапі застосовувались 

наступні форми та методи та прийоми навчання: лекція-дослідження, метод 

складання та обміну завданнями, аналіз конкретної ситуації, „думай, слухай, 

пропонуйˮ, „Мозковий штурмˮ. 
Реалізація другої педагогічної умови формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи передбачала застосування 

інноваційних підходів до організації практичної складової фізичного 

виховання, зокрема з метою зменшення нервово-психічного напруження 
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студентів, а також підвищення в студентів рівня впевненості у собі та 

власних можливостях. Для зменшення нервово-психічного напруження 

розроблено та впроваджено в практичній частині з фізичного виховання 

відповідну методику, яка складалась з трьох етапів і включала комплекс 

вправ з аутогенного тренування, з фітболу та фітнес-йоги, вправи, 

спрямовані на розслаблення м’язів. Підвищення у студентів спеціальної 

медичної групи впевненості у собі та власних можливостях (у процесі 

практичної частини фізичного виховання) відбувалось, по-перше, шляхом 

акцентування уваги викладачем на підвищення у студентів технічної 

майстерності з окремих видів спорту, по-друге, через подолання студентами 

перешкод, які не потребують максимальних чи субмаксимальних 

навантажень, відбуваються в повільному темпі, між тим, передбачались 

вправи з рівноваги на вузькій поверхні, такі, що дозволяють спостерігати 

зміни в якісному та кількісному контексті), по-третє, шляхом спостереження 

студента за динамікою власного (хоча б мінімального) поступу у розвитку 

фізичних якостей. Важливе місце в зазначеному вище контексті відводилось 

зміні підходів до оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів, що 

відбувалось за встановленням мінімального поступу у розвитку фізичних 

якостей. 

Упровадження третьої педагогічної умови формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи передбачало залучення 

студентів до процесу самостійної роботи з фізичного виховання, зокрема в 

межах теоретичної підготовки студентів до виконання наступних завдань: 

теоретичні дослідження (стосовно встановлення рівня сформованості 

соціального здоров’я населення); розробка проектів (у контексті протидії 

соціальним викликам сьогодення, соціальним хворобам сучасності тощо); 

надання експертизи (індивідуальної або колективної) на оздоровчу систему 

конкретної особистості (за згоди цієї особистості); експериментування 

(щодо визначення взаємозв’язку між соціальним та соматичним здоров’ям 

особистості); есе (напис творів, що розкривають різні аспекти значущості 

соціального здоров’я для студентів СМГ). У межах позааудиторної 

самостійної роботи студенти СМГ здійснювали моніторинг власного стану 

сформованості соціального здоров’я шляхом систематичного заповнення 

щоденника соціального здоров’я за такими розділами: особистісна та 

професійна самореалізація; підвищення впевненості у власних силах; 

зниження нервово-психічного напруження; наявність загострень хронічних 

захворювань; розвиток фізичних якостей (наявність мінімального поступу в 
розвитку фізичних якостей); поповнення знань з питань підвищення 

власного рівня соціального здоров’я.  

На етапі підсумкового контролю встановлено помітну позитивну 

динаміку (за всіма критеріями) в експериментальній групі порівняно з 



13 
 

контрольною щодо рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

СМГ. Кількість студентів СМГ з високим рівнем в експериментальній групі 

збільшилась на 11,5%, в контрольній зафіксовано зменшення їх чисельності 

на 1,2%. Покращення показників щодо середнього рівня сформованості 

соціального здоров’я в студентів СМГ експериментальної групи зафіксовано 

на 15% (з 36,7% на етапі вихідного контролю до 51,7% на етапі 

підсумкового контролю). У контрольній групі позитивні зміни відбулися на 

рівні + 9,6% (з 37,9% до 47,5%). Зниження кількості студентів СМГ в 

експериментальній групі відбулося на 26,5% (з 49% до 22,5%), в 

контрольній групі на 8,4% (з 48,2% до 39,8%). 

Динаміку зміни рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи представлено в таблиці (див. табл.1). 

Таблиця 1 

Динаміка зміни рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи (у %) 

 

Рівні  

КГ ЕГ 

До Після До Після 

Високий 13,9 12,7 14,3 25,8 

Середній  37,9 47,5 36,7 51,7 

Низький  48,2 39,8 49 22,5 

 

Рис. 1. Динаміка змін соціального здоров’я студентів  

спеціальної медичної групи (у %) 
 

Достовірність одержаних результатів підтверджено за допомогою 

критерію Пірсона χ2, що дало змогу переконатись у статистично значущих 

результатах експериментально-дослідної роботи та зробити висновок про 

ефективність розроблених педагогічних умов формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи. У порівнянні 

експериментальної групи до та після експерименту ми зафіксували значущі 

відмінності для усіх критеріїв без виключення на рівні 0,001. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення проблеми формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання, що полягає в 

науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці відповідних 
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педагогічних умов, які забезпечують ефективність зазначеного процесу. 

Результати проведеного дослідження підтвердили правомірність провідних 

положень гіпотези дослідження, засвідчили ефективність розв’язання 

поставлених завдань і дали підстави для формулювання таких висновків: 

2. На основі аналізу наукової й навчально-методичної літератури 

встановлено, що на сьогодні проблема формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання 

залишається майже недослідженою як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. 

Між тим, у Законі України „Про освітуˮ чітко наголошується на потребі 

формування соціально здорової особистості, що підтверджує актуальність 

проблеми підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи, виявлення й використання в зазначеному контексті потенціалу 

навчального предмета „Фізичного вихованняˮ. 

3. Термінологічний аналіз досліджуваного феномену дозволив 

запропонувати визначення поняття „соціальне здоров’я студента 

спеціальної медичної групиˮ, яке ми розглядаємо як складну інтегровану 

особистісну якість, що характеризується прагненням особистості до 

максимальної самореалізації у суспільному житті, упевненістю у власних 

силах та можливостях, націленістю на досягнення результату, наявністю 

стресостійкості та відповідальністю за стан власного здоров’я, здатністю 

протидіяти соціальним викликам сучасності. 

4. На основі аналізу наукової літератури розроблено діагностичний 

інструментарій для оцінки рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи, схарактеризовано відповідні 

критерії, зокрема: мотиваційний (прагнення особистості до професійної 

самореалізації; ціннісне відношення до здоров’я); когнітивний (знання 

змісту та структури соціального здоров’я; знання методик підвищення 

власного соціального здоров’я; знання з визначення та систематичного 

відстеження власного стану соціального здоров’я); процесуальний 

(уміння вдосконалювати особистісну оздоровчу систему зі 

спрямованістю на підвищення власного соціального здоров’я; уміння 

попереджувати внутрішні та міжособистісні конфлікти; уміння 

протидіяти соціальним викликам сучасності); особистісно-вольовий 

(упевненість у собі; рівень нервово-психічного напруження). Змістовно 

охарактеризовано рівні сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи – високий, середній, низький. 

Використання відповідно критеріям і показникам діагностичного 

інструментарію дозволило встановити, що на етапі вихідного 

контролю (констатувальний етап експерименту) у переважної 

більшості студентів контрольної та експериментальної груп 

зафіксовано низький рівень сформованості соціального здоров’я.  
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5. Теоретично доведено, що процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання набуде 

ефективності за таких педагогічних умов: розробка і реалізація змісту 

теоретичного складника елективного компоненту програми навчальної 

дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованого на засвоєння теоретичних і 

методичних засад формування соціального здоров’я у студентів; 

застосування інноваційних підходів до організації практичного складника 

навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на підвищення у 

студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та власних 

можливостях; орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на 

підвищення мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню 

власного рівня соціального здоров’я. 

6. Упровадження та перевірка ефективності розроблених педагогічних 

умов дозволило отримати такі результати: 

– відповідно першої педагогічної умови розроблено і впроваджено в 

навчальний процес факультатив ,,Теоретичні та методичні особливості 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у 

процесі фізичного виховання” задля збагачення змісту теоретичної складової з 

фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. При вивченні 

запропонованої тематики застосовувались найбільш оптимальні (відповідно 

специфіки кожної окремої теми) інтерактивні форми, методи та прийоми 

навчання;  

– реалізація другої педагогічної умови відбувалась шляхом розробки 

та впровадження в межах практичної складової фізичного виховання методики 

зниження нервово-психічного напруження (застосування у відповідності 

діагнозу, індивідуальних особливостей конкретного студента комплексу 

вправ спрямованих на розслаблення м’язів: фітнес-йога; вправи з 

аутогенного тренування; з фітболу та ін.), а також шляхів підвищення в 

студентів спеціальної медичної групи рівня впевненості в собі та власних 

можливостях, у тому числі шляхом зміни підходів до оцінювання фізичної 

підготовленості студентів спеціальної медичної групи; 

– у межах третьої педагогічної умови доведено доцільність у 

контексті підвищення у студентів мотивації до активних дій, що сприяють 

покращенню рівня соціального здоров’я виконання у процесі самостійної 

роботи таких завдань як: розроблення проектів щодо протидії соціальним 

викликам сьогодення та соціальним хворобам сучасності; встановлення 

рівня сформованості соціального здоров’я населення; надання експертизи в 
контексті об’єктивності побудови оздоровчої системи конкретної 

особистості та ін. Підтверджено доцільність дотримання студентами 

спеціальної медичної групи особистої оздоровчої системи зі здійснення 

відповідного моніторингу (відстеження змін у стані соціального здоров’я) за 
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допомогою заповнення щоденника соціального здоров’я студента 

спеціальної медичної групи. 

7. Порівняння результатів дослідження на етапі вихідного 

(констатувальний етап експерименту) та підсумкового контролю 

(контрольний етап експерименту) дозволяють стверджувати про суттєві 

переваги експериментальної групи над контрольною за всіма визначеними 

критеріями сформованості соціального здоров’я студентів СМГ, що 

підтверджує висунуте припущення про ефективність розроблених 

педагогічних умов формування соціального здоров’я студентів СМГ. 
Достовірність одержаних результатів підтверджено за допомогою критерію 

Пірсона χ2, що дало змогу переконатись у статистично значущих 

результатах експериментально-дослідної роботи. 

 Здійснене наукове дослідження не вичерпує усіх проблем, 

пов’язаних з формуванням соціального здоров’я студентів СМГ. 

Удосконалення потребує нормативно-правове забезпечення щодо 

організації навчального процесу з фізичного виховання для студентів 

спеціальної медичної групи, методичне забезпечення в контексті адаптації 

студентів-першокурсників з наявними відхиленнями у стані соматичного 

здоров’я до навчання у ВНЗ взагалі та фізичного виховання зокрема. 

Перспективним напрямком наукового пошуку вважаємо дослідження 

проблеми формування патріотичних цінностей студентів СМГ засобами 

фізичного виховання. 

 

Основні положення роботи викладено в таких публікаціях: 

1. Дубовой О. В. Характеристики фізичного стану університетської 

молоді загальної групи фізичного виховання та студентів, які систематично 

займаються пауерліфтингом / В. Г. Саєнко, О. В. Дубовой // Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П.Драгоманова, 2013. – Вип. 

5(30)13. – С. 270 – 273. 

2. Дубовой О. В. Поліпшення психічних властивостей особистості 

студентів, які обрали університетський курс занять зі східних єдиноборств / 

О. В. Дубовой, В. Г. Саєнко, О. М. Павлюк // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка. – № 4(301). – Старобільськ. – 2016. – С. 90 – 95. 

3. Дубовой О. В. Проблема формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи в ракурсі реформування системи 

освіти / В. І. Бабич, Ю. М. Полулященко, О. В. Дубовой, О. М. Павлюк // 
Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. – Дрогобич : Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т імені Івана Франка, 2017. – №11(154) листопад. – С. 56 – 67. 

4. Дубовой О. В. Методика викладання теоретичної складової 

фізичного виховання у студентів спеціальної медичної групи / 

http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/937/1/Vestnik%202016_%C2%A64(301).pdf#page=91
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/937/1/Vestnik%202016_%C2%A64(301).pdf#page=91


17 
 

О. В. Дубовой // Зб. наук. пр. „Педагогічні наукиˮ. – Херсон. – 2018. – С. 123 

– 128. 

5. Дубовой О. В. Зниження нервово-психічного напруження як 

важлива складова формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи / О. В. Дубовой,  В. І. Бабич, В. О. Зайцев // Вісник 

Черкаського університету. Серія „Педагогічні наукиˮ. – № 3. – 2018. – С. 52 

– 60. 

6. Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі самостійної роботи з фізичного 

виховання / О. В. Дубовой, В. І. Бабич, В. В. Дубовой, О. М. Павлюк // Вісн. 

Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2018. – 

№ 4(318). – С. 160 – 168. 

7. Дубовой О. В. Визначення можливостей формування соціального 

здоров’я учнів в контексті реформування фізичної культури у закладах 

середньої освіти / В. І. Бабич, О. В. Дубовой  // Вісник Харківського 

національного університету : Валеологія: Сучасність і майбутнє. – 2018. – 

№ 1. – С. 100 – 110.  

8. Дубовой О. В. Методика визначення стану сформованості 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи / О. В. Дубовой, 

В. І. Бабич // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. 

пр. молодих учених Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / 

[редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: 

Видавничий дім „Гельветикаˮ, 2018. – Вип. 19. Том 2. – С. 130 – 135. 

9. Dubovoyi О. Development of diagnostic tools and determination of the 

state of formation of social health of male and female students assigned to a 

special medical group [Electronic resource] / V. Babich, Yu. Boychuk, 

Yu. Poluljasshenko, V. Zaytsev, О. Dubovoyi, Yu. Dolynniy // Journal of 

Physical Education and Sport®. – 2018. – 18 Supplement issue 2, Art 164. – pp. 

1099 – 1107. Access mode : http://www.efsupit.ro 
Опубліковані праці апробаційного характеру 

10. Дубовой О. В. Формування культури здоров’я студентів 

технічних вузів в процесі валеологічного та фізичного виховання / 

О. В. Дубовой // Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в 

сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. (11-15 лютого 2011 р., 

м. Луганськ). – Луганськ, 2011. – С. 100 –103.  

11. Дубовой А. В. Проблема здоровья человека / А. В. Дубовой // 

Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного 
знання у сучасному інформаційному просторі : національний та 

інтернаціональний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. (17-19 

травня 2011 р., м. Рубіжне). – Рубіжне, 2011. – Ч. 3. – С. 283 – 285.  

http://www.efsupit.ro/


18 
 

12. Дубовой О. В. Формування культури здоров’я студентів у 

навчальному процесі / А. В. Дубовой // Актуальні питання, проблеми та 

перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному 

просторі : національний та інтернаціональний аспекти : матеріали Всеукр. 

наук.-прак. конф. (30-31травня 2012 р., м. Рубіжне). – Рубіжне, 2012. – Ч. 2. 

– С. 129 – 135.  

13. Дубовой А. В. Оздоровительное влияние силовых упражнений на 

ученическую и студенческую молодежь / А. В. Дубовой, В. Г. Саенко 

// Найновите научни постижения : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (17-

25 марта 2013 г., г. София). – Том 17. „Лекарство. Физическа култура и 

спортˮ. – София, 2013. – С.70 – 75. 

14. Дубовой А. В. Применение програм физической культуры и 

спорта в региональных учебных заведениях /А. В. Дубовой, В. Г. Саенко 

// Dny vedy: мaterialy IX Мezinarodni vedecko-prakticka conference (27.03.2013 

r., m. Praha). – Praha, 2013.–  S.75–79. 

15. Дубовой О. В. Збереження здоров’я студентської молоді – 

запорука ефективного розвитку держави / О. В. Дубовой, В. Г. Саєнко // 

Aktualne problemy nowoczes nychnauk : мaterialy IX Miedzynarodo 

wejnaukowi-praktycznej koferencji (07.06.2013 r., m. Przemysl). – Przemysl, 

2013. – S.17 – 22.  

16. Дубовой А. В. Формирование и саморазвитие культуры здоровья 

студента в процессе обучения / А. В. Дубовой // Релігія, релігійність, 

філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: 

національний та інтернаціональний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-прак. 

конф. (26-27 грудня 2013 р., м. Рубіжне). – Рубіжне, 2013. – Ч. 2. – С. 167 – 

172.  

17. Дубовой О. В. Стан сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи / О. В. Дубовой, В. І. Бабич, 

В. О. Зайцев // Адаптивні можливості дітей та молоді : матеріали ХІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 вересня 2018 р., м. Одеса). – Одеса. – Ч. 2. 

– 2018. – С. 59 – 64. 

18. Дубовой О. В. Пошук шляхів щодо формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі самостійної роботи 

з фізичного виховання / О. В. Дубовой, В. І. Бабич // Дослідження різних 

напрямків розвитку психології та педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-прак. 

конф. (15-16 червня 2018 р., м. Одеса). – Одеса, 2018. – С. 56 – 58. 
 

Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
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наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Державний 

заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – 

Старобільськ, 2019.  

У дисертаційній роботі на основі аналізу наукової літератури 

досліджено проблему формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи у процесі фізичного виховання. На підставі 

термінологічного аналізу охарактеризовано сутність та зміст соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Обґрунтовано критерії, 

показники та рівні сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи. Розроблено діагностичний інструментарій 

щодо визначення рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи. Теоретично обґрунтувано та експериментально 

доведено ефективність педагогічних умов формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи. 

Ключові слова: соціальне здоров’я, студенти, спеціальна медична 

група, фізичне виховання, заклади вищої освіти. 

 

Дубовой А. В. Формирование социального здоровья студентов 

специальной медицинской группы в процессе физического воспитания. 

– Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – 

Государственное учреждение „Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко”. – Старобельск, 2019. 

В диссертационной работе на основе анализа научной литературы 

исследовано проблему  формирования социального здоровья студентов 

специальной медицинской группы в процессе физического воспитания. На 

основании терминологического анализа охарактеризовано сущность и 

содержание социального здоровья студентов специальной медицинской 

группы. Обоснованы критерии, показатели и уровни сформированности 

социального здоровья студентов специальной медицинской группы. 

Разработан диагностический инструментарий определения уровня 

сформированности социального здоровья студентов специальной 

медицинской группы. Теоретически обоснована и экспериментально 

доказана эффективность педагогических условий формирования 

социального здоровья студентов специальной медицинской группы в 

процессе физического воспитания. 
Ключевые слова: социальное здоровье, студенты, специальная 

медицинская группа, физическое воспитание, учреждения высшего 

образования. 
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Dubovoy O. V. Social health formation for students from a special 

medical group in the process of physical education. – Manuscript qualifying 

scientific work.  

A candidate of pedagogical sciences degree dissertation in specialty 

13.00.07 – Theory and Methodology of education. – State institution „Luhansk 

National Taras Shevchenko University”. – Starobilsk, 2019. 

Due to the analysis of scientific literature, the problem of social health 

organization for students from a special medical group in the process of physical 

education in the dissertation was investigated.  

During the definition of the essence and content of social health, the notion 

of „social health organization for students from a special medical group” was 

formulated as a complex integrated personal quality characterized by individual’s 

desire to maximize self-realization in public life, self-confidence, opportunities 

for achieving the result, the presence of stress resistance and responsibility for 

their own health, the ability to counteract the social challenges here and now. 

The criteria, indicators and levels of social health formation for students 

from a special medical group were substantiated. A diagnostic toolkit was 

developed for determining the level of social health for students from a special 

medical group.  

The effectiveness of pedagogical conditions for the social health formation 

of students from a special medical group has been theoretically substantiated and 

experimentally proved: the physical component of the elective component of the 

syllabus  „Physical Education” program aimed at assimilating the theoretical and 

methodological principles of social health education for students; application of 

innovative approaches to the organization of a practical component of the 

discipline „Physical education”, aimed at raising the level of students 

psychological stability and self-confidence; orientation of independent work on 

physical education to increase students motivation to active actions that contribute 

to improving their own level of social health.  

Comparison of the research results at the initial and final control stage 

allows to state the significant advantages of the experimental group over the 

control for all specific criteria for the social health formation of students from a 

special medical group, which confirms the proposed assumption about the 

effectiveness of developed pedagogical conditions for this group of students in 

process of the physical education.   

Key words: social health, students, special medical group, physical 

education, institutions of higher education. 
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