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Горяна Лариса Григорівна, канд. пед. наук, доцент; президент Міжнародної 
Академії культури безпеки екології та здоров’я. 
Маруненко Ірина Михайлівна, канд. біол. наук, доцент; доцент кафедри 
загальної, вікової та педагогічної психології. 

Рік заснування 
гуртка 

2009 

Профільна наукова 
тема  

Формування культури та основ здорового способу життя студентської 
молоді 

Дослідницьке 
питання 

Адаптація студентів до здоров’язбережувальної діяльності в умовах 
навчально-професійної підготовки  у вищому навчальному закладі 

Завдання гуртка Формування здоров’язбережувальних компетенцій студентів 

Професійні 
компетенції, які 
формуються у 
студентів 

 Набуття навиків спілкування, ґрунтовний аналіз і синтез матеріалу, 
засвоєння студентами основ відповідних базових знань з майбутньої 
професії та навиків управління інформацією 

 Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі 
аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 

 Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність 
вирішувати нестандартні завдання. 

 Здатність  працювати у команді. 

 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку. 

 Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 
самореалізацію 

Де і у який спосіб 
планується 
висвітлення 
результатів 
наукового пошуку 
гуртківців? 

 Оформлення доповіді за результатами дослідження. 

 Підготовка статей до публікації у студентсько-науковому збірнику. 

 Участь у засіданнях клубу, семінарах, дискусіях, круглих столах. 
 

Стислий анонс, який 
буде розміщено на 
сайті університету, 
для рекрутингу 
студентів до гуртка 
(це має бути 
написано живою 
мовою до 60 слів). 

Міжвузівський клуб «Здоров’я студентської молоді» 
Керівники:  
ГОРЯНА Лариса Григорівна, канд. пед. наук, доцент; президент 

Міжнародної Академії культури безпеки екології та здоров’я. 
МАРУНЕНКО Ірина Михайлівна, канд. біол. наук, доцент; доцент 

кафедри загальної, вікової та педагогічної психології. 
Вміння покращувати своє самопочуття, є запорукою фізичного, 

психічного здоров’я і успішної професійної діяльності в майбутньому. 
Участь у діяльності Міжвузівського клубу «Здоров’я студентської 

молоді» це можливість розширити знання, набути вміння і навички з основ 
формування здоров’язбережувальних компетенцій студентів в умовах 
навчально-професійної підготовки. 

Мета діяльності клубу – вивчення ролі спадковості та факторів 
довкілля у ґенезі хвороб; об’єктивне визначення і оцінювання власного 
стану здоров’я, що є передумовою здоров’язбережувальної діяльності. 

План роботи наукового гуртка 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Жовтень 
2017 

Презентація клубу. Тема: «Здоров’я студентів – 
пріоритет майбутньої професійної діяльності» 

бульвар 
І.Шамо, 18/2, 

Горяна Л.Г. – 
академік 



 
 

Інститут 
людини 

Міжнародної 
Академії 
культури 
безпеки, екології 
та здоров’я; 
Маруненко І. М. -  
доцент. 

Грудень 
2017 

Практичне заняття «Діагностика типу нервової 
системи», для студентів університету. 
 
 

бульвар 
І.Шамо, 18/2, 
Інститут 
людини 

Горяна Л.Г. – 
академік 
Міжнародної 
Академії 
культури 
безпеки, екології 
та здоров’я; 
Маруненко І. М. -  
доцент. 

Лютий 
2018 

Дискусія-семінар «Сучасні технології збереження та 
зміцнення здоров’я».  

бульвар 
І.Шамо, 18/2, 
Інститут 
людини 

Горяна Л.Г. – 
академік 
Міжнародної 
Академії 
культури 
безпеки, екології 
та здоров’я; 
Маруненко І. М. -  
доцент. 

Квітень 
2018 

Практичне заняття «Визначення коефіцієнту 
функціональної асиметрії мозку». 

бульвар 
І.Шамо, 18/2, 
Інститут 
людини 

Горяна Л.Г. – 
академік 
Міжнародної 
Академії 
культури 
безпеки, екології 
та здоров’я; 
Маруненко І. М. -  
доцент. 

 

 


