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офіційного опонента 
на дисертацію Стоян Наталії Вікторівни на тему: 
“Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”, 
що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю “14.02.01 – Гігієна та професійна патологія”

Актуальність теми. У поточний час в України склалася негативна ситуація зі станом здоров’я учнівської молоді. Викликає занепокоєння не тільки постійно зростаючий рівень захворюваності підростаючого покоління, але й тенденції до зниження середньої тривалості життя населення та несприятливі зміни у загальній демографічній ситуація, що має місце в останні роки у країні. Тому збереження здоров’я студентів, формування у них сталих навичок здорового способу життя у сучасних умовах є однією з актуальних проблем. Водночас, забезпечення високої якості освіти є особливо важливим в плані стійкого розвитку суспільства, що неможливе без подальшого удосконалення вже існуючих і розробки нових технологій, які могли б закласти основи і освітніх, і здоров’язбережувальних компетенцій у молоді.
Світова практика свідчить про високу ефективність використання такого напрямку медико-профілактичних технологій, як забезпечення здорового способу життя, що становить цілісну систему мислення, поведінки і стилю життя, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, забезпечення нормального фізичного і нервово-психічного розвитку, високого рівня працездатності, на профілактику захворювань тощо. Запорукою ефективної адаптації студента в оточуючому середовищі є його постійна робота над собою, підтримка з боку родини та суспільства у намаганні вести здоровий спосіб життя, заохочення з боку педагогічної спільноти та законотворча діяльність з боку держави, спрямована на збереження и зміцнення здоров’я дітей і молоді.
Аналіз наукової літератури, присвяченій проблемам збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді, показує, що під час навчання у вищому навчальному закладі стан здоров’я студентів не тільки не поліпшується, але й у багатьох випадках погіршується. На систему освіти, як цілісну державну структуру, що забезпечує соціальний розвиток особистості молодих людей, покладено завдання збереження їх психічного і соматичного здоров’я. Тому, формування у студентів компетентності  здорового способу життя дозволяє зберегти і зміцнити їх здоров’я  під час отримання вищої освіти та розвитку професійних комптентностей. 
Таким чином, проблему, що піднімається та цілком адекватно вирішується у дисертаційному дослідженні Стоян Наталії Вікторівни, яке подане на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, слід визнати надзвичайно важливою як у теоретичному розумінні, так і з точки зору реалізації прикладних практично-значимих аспектів роботи.
Дисертаційна робота включена до зведеного комплексного плану науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова та становить фрагмент планової наукової роботи кафедри загальної гігієни та екології університету “Розробка сучасних методів оцінки та прогнозування здоров’я дітей, підлітків і молоді та наукове обґрунтування заходів психофізіологічної та психогігієнічної корекції функціонального стану, особливостей особистості, адаптаційних можливостей та професійної придатності учнів і студентів” (№ Державної реєстрації 0110U001749), співвиконавцем якої була здобувачка.
Отже, наукове дослідження Стоян Наталії Вікторівни на тему: “Наукове обґрунтування психогігієнічних основ здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”, в центрі якого перебувають майже всі питання, що вищезазначені, слід визнати сучасним, актуальним, таким, що виконується своєчасно.
Наукова новизна, теоретична та практична значимість роботи. Метою дисертаційної роботи є розроблення та наукове обґрунтування психогігієнічних основ використання здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах. Саме тому як провідні були виділені 7 завдань, що передбачали проведення гігієнічної оцінки умов навчального середовища, основних режимних елементів повсякденної навчальної і позанавчальної діяльності та стану здоров’я студентів різних курсів вищих медичних навчальних закладів як детермінанти розроблення здоров’язберігаючих технологій, психогігієнічної оцінки процесів розвитку психофізіологічних функцій організму студентів та їх особистості, встановлення зв’язку та взаємозалежності між ними і станом здоров’я студентів, визначення місця і ролі психогігієнічних компонентів у структурі сучасних здоров’язберігаючих технологій для розроблення відповідної програми, запровадження її у практичну діяльність медичного вищого навчального закладу і оцінки ефективності.
Наукові дослідження проводились на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Під наглядом на протязі часу спостережень перебували 467 учнів (в тому числі 237 дівчат та 230 юнаків) у віці від 19 до 22 років. Дослідження передбачали проведення як поперечних зрізів, так і здійснення лонгитудинальних спостережень, що реалізовувались в умовах природного експерименту і ґрунтувались на спеціально розробленій програмі використання провідних психогігієнічних компонентів у структурі здоров’язберігаючих технологій.
До числа методів наукових досліджень, що використовувались у дисертації, віднесені: гігієнічні (оцінка умов перебування студентської молоді та особливостей організації навчального процесу у вищому навчальному закладі), соціологічні  (вивчення умов здійснення навчальної і позанавчальної діяльності, режиму дня та медико-соціальних аспектів поширення патологічних зрушень у стані здоров’я студентів), психофізіологічні (оцінка психофізіологічних особливостей функціонального стану організму дівчат і юнаків), психодіагностичні  (визначення особливостей особистості студентів), психолого-педагогічні (визначення рівня навчальної успішності та рівня навчальної адаптації дівчат і юнаків), епідеміологічні (оцінка стану здоров’я студентської молоді), методи багатовимірного статистичного аналізу і прогнозування (статистична обробка одержаних результатів, визначення прогностичних критеріїв та психогігієнічних принципів ефективного використання здоров’язберігаючих технологій у медичних вищих навчальних закладах).
Слід відзначити, що наукова новизна дисертаційного дослідження, в першу чергу пов’язана з розширенням існуючих уявлень про роль психогігієнічних заходів як важливих складових процесу формування здоров’я студентської молоді. Як головні наукові результати дисертації необхідно відзначити те, що здобувачем вперше з позицій системного підходу визначені місце і роль процесів адаптивного розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості студентів медиків у структурі сучасних медико-профілактичних заходів та науково обґрунтовані психогігієнічні основи використання здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах. Обґрунтовано концептуальні принципи та прикладні компоненти ефективного застосування основних режимних елементів життєдіяльності студентів медиків на різних етапах навчальної адаптації. Проведена психогігієнічна оцінка та встановлені закономірності зв’язку та взаємозалежності характеристик рівня розвитку психофізіологічних функцій, особливостей особистості і показників стану здоров’я студентів різних курсів як детермінант розроблення здоров’язберігаючих технологій.
Водночас практична значимість результатів дисертаційної роботи визначається тим, що під час проведення наукового дослідження вперше розроблена та впроваджена у діяльність вищих навчальних закладів програма використання провідних психогігієнічних компонентів у структурі здоров’язберігаючих технологій, що сприяє пріоритетному розвитку соціально- і професійно-значущих психофізіологічних функцій, особливостей особистості і адаптаційних можливостей організму студентів, які здобувають вищу освіту, і передбачає їх реалізацію на трьох провідних (базисному, поглибленому і рекомендаційному) рівнях, а також здійснена адекватна вимогам сьогодення фізіолого-гігієнічна оцінка ступеня її ефективності під час застосування в ході удосконалення організації навчальної і позанавчальної діяльності сучасної студентської молоді.
Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації та ступінь їх достовірність. Дисертація Стоян Наталії Вікторівни викладена грамотною українською мовою та має властиву для наукових досліджень зазначеного кваліфікаційного рівня структуру. Наукове дослідження складається з переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, програми, організації та методів досліджень, 6 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел літератури (310 найменування, з них 251 викладені кирилицею та 59 латиницею), а також додатків. Робота викладена на 278 сторінках (основний текст дисертації – 154 сторінки), містить 23 таблиці та 37 рисунків.
Розглядаючи окремі розділи дисертації, потрібно відзначити, що у “Вступі” авторка наводить незаперечні дані щодо актуальності наукового дослідження, визначає невирішені проблемні питання, що стає підґрунтям для обґрунтування мети і завдань дисертаційної роботи, встановлює зв’язок роботи з науковими програмами, обґрунтовує наукову новизну i практичне значення дисертації, наводить дані щодо особистої участі здобувача, апробацiї отриманих результатiв дослідження та публiкацiй у науковій періодиці. Проведений здобувачкою аналіз актуальних проблем розроблення та використання здоров’язберігаючих технологій у сучасних вищих навчальних закладах за даними сучасної літератури, який наведений у першому розділі дисертації, переконливо визначає те, що актуальність запропонованого дослідження в значній мірі обумовлюється необхідністю вивчення цілої низки проблемних питань оцінки здоров’я молоді. 
У другому розділі роботи представлені дані програмно-цільової організації наукового дослідження, наведені методи, що використовувались, та основні принципи запровадження програми використання психогігієнічних компонентів у структурі сучасних здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах. Програма проведення наукових досліджень, що реалізовувалась, обумовлювала чітке побудування її основних компонентів та конструктивну, розподілену на сім етапів, структуру їх практичної реалізації. Необхідно відзначити ретельний підхід до процесу щодо вибору окремих об’єктів спостережень, їх групування та визначення основних облікових ознак, що проводились з неодмінним урахуванням потреби в забезпечення кількісної та якісної репрезентативності отриманих результатів. Дисертантом використано загальноприйняті підходи до визначення мінімального об’єму вибірки, що дозволяє отримати цілком надійні, репрезентативні в кількісному відношенні результати та на підставі встановлення цілковитої однорідності складу груп порівняння як за навчально-значущими (курс), віково-статевими (віково-статева група), способом організації повсякденної діяльності. Одержані результати є цілком достовірними внаслідок забезпечення високої кількісної та якісної репрезентативності досліджень. Це положення підтверджується і різнобічністю матеріалів та даних, які вивчались, об’єктивним і різноплановим характером первинних джерел. 
Загалом під час проведення дисертаційної роботи було досліджено 467 студентів (в тому числі 230 юнаків і 237 дівчат) у віці від 19 до 22 років, що знаходились як у природних, так і у преформованих умовах, та були чітко і адекватно розмежовані на групи порівняння на кожному конкретному етапі проведення досліджень. Високий рівень достовірності визначається надзвичайно великим обсягом проведених досліджень (44822 вимірювань) та застосуванням адекватних поставленим цілям методів статистичної обробки з використанням методів кореляційного і факторного аналізу 467 студентів, в тому числі 230 юнаків і 237 дівчат, у віці 19-22 років. Загальний стан документації, що була використана здобувачем, зауважень не викликає.
Важливе місце у структурі досліджень, представлених у третьому розділі, мало визначення житлово- і соціально-побутових умов життя, основних режимних елементів навчальної та повсякденної позанавчальної діяльності, рівня навчальної адаптації та стану здоров’я студентів різних курсів вищого медичного навчального закладу як детермінанти розроблення здоров’язберігаючих технологій. Звертає на себе увагу переважно пасивний характер організації регламентованих у навчанні перерв між навчальними заняттями, що не може не справляти негативний вплив на рівень функціональних можливостей та адаптаційних можливостей організму юнаків і дівчат та було обрано дисертантом однією із детермінант розроблення здоров’язберігаючих технологій. Дані, проведених у цьому контексті досліджень, визначають той факт, що найбільш суттєвими для розробки медико-профілактичних заходів серед досліджуваного контингенту були показники частоти реєстрації захворювань з тимчасовою втратою працездатності та наявність хронічних захворювань, які суттєво впливали на рівень адаптаційних можливостей організму.
Важливе місце в структурі досліджень, які проводились під час виконання дисертаційної роботи, займали питання щодо здійснення цілком адекватної відповідно до сучасних вимог психогігієнічної оцінки процесів формування психофізіологічних функцій та показників розумової працездатності студентів, які перебувають в умовах сучасних вищих медичних навчальних закладів. Так дані щодо проведення поглибленої психогігієнічної оцінки особливостей розвитку показників функціонального стану вищої нервової діяльності і, передусім, швидкісних характеристик простої зорово-моторної реакції, показники якої дозволили провести адекватне визначення рівня сформованості критеріальних характеристик зорово-рухової координації, які перебувають в основі адекватної реалізації різноманітних як соціально-, так і професійно-значущих сенсомоторних актів і, таким чином, типових рухових прийомів. Результати, одержані під час вивчення провідних психофізіологічних функцій організму студентів вищих медичних навчальних закладів, визначають достатньо мозаїчний характер змін їх критеріальних характеристик впродовж періоду навчання: найбільш високий сукупний рівень розвитку показників функціональних можливостей вищої нервової діяльності був серед студентів-третьокурсників (найкращі показники щодо швидкості простої зорово-моторної реакції і врівноваженості нервових процесів) та студенток-першокурсниць (найкращі показники щодо швидкості диференційованої зорово-моторної реакції, рухомості і врівноваженості нервових процесів), найбільш низький – серед студентів-випускників (найгірші показники щодо рухомості і врівноваженості нервових процесів) та студенток-третьокурсниць (найгірші показники щодо швидкості диференційованої зорово-моторної реакції і рухомості нервових процесів). Встановлена в процесі дослідження відсутність у природних умовах здійснення звичної навчальної і позанавчальної діяльності чітко виражених тенденцій відносно поступового та неухильного розвитку показників психофізіологічних функцій, які перебувають в основі формування робочого динамічного стереотипу, необхідного для успішного засвоєння теоретичних знань та практичних умінь студентською молоддю під час навчання у вищих медичних навчальних закладів, стала підставою для наукового обґрунтування заходів психофізіологічного впливу на організму як однією із детермінант розроблення здоров’язберігаючих технологій.
Результати проведених досліджень, представлені у п’ятому розділі наукового дослідження засвідчують наявність різноспрямованих тенденцій з боку показників властивостей темпераменту  та тривожності. Результати, які отримані під час визначення рівню суб'єктивного контролю, засвідчують надзвичайно високе поширення серед студентської молоді, що здобуває медичний фах в умовах навчання у вищих навчальних закладах, числа осіб, які відрізняються наявністю численних ознак недостатнього контролю над будь-якими значущими для них навчально-значущими ситуаціями внаслідок впевненості в тому, що переважна більшість подій, які відбуваються, а також вчинків, які здійснюються, є не наслідком їх власної діяльності, а безпосереднім результатом впливу або оточуючих людей, або дії випадкових явищ. 
Результати, наведені у шостому розділі наукового дослідження, засвідчували той факт, що протягом періоду спостережень серед юнаків найбільш суттєвими відповідно до ступеня вираження слід вважати такі механізми психологічного захисту, як проекція, регресія і заперечення, найменш суттєвими – такі механізми психологічного захисту, як заміщення, витіснення і гіперкомпенсація, серед дівчат – найбільш суттєвими відповідно до ступеня вираження слід було вважати такі механізми психологічного захисту, як проекція, раціоналізація і заперечення, найменш суттєвими – такі механізми психологічного захисту, як регресія, витіснення і заміщення.
В центрі сьомого розділу роботи перебувають питання психогігієнічної оцінки особливостей зв’язку та взаємозалежності характеристик рівня розвитку психофізіологічних функцій, особливостей особистості і показників стану здоров’я студентів різних курсів. В ході застосування процедур кореляційного аналізу визначені найбільш суттєві зв’язки між показниками стану здоров’я студентів та характеристиками розвитку ряду провідних психофізіологічних функцій, їх особистісних властивостей. Застосування процедур факторного аналізу дозволило виявити як  надзвичайно стабільну і стійку картину взаємин між досліджуваними показниками, так і наявність своєрідних “мігруючих” компонентів факторів (наприклад фактор “особливості механізмів психологічного захисту”, який “мігрував”, приєднуючись на різних етапах здобуття вищої медичної освіти до інших факторних угрупувань).
Головним змістом останнього розділу власних досліджень є визначення місця і ролі психогігієнічних компонентів у структурі сучасних здоров’язберігаючих технологій та гігієнічна оцінка ступеня ефективності їх використання в повсякденній практиці. Результати проведених досліджень цілком адекватно засвідчують той факт, що використання психогігієнічних компонентів у структурі здоров’язберігаючих технологій суттєво підвищує їх ефективність та результативність, збільшує здоров’ятвірний ефект, визначає їх як невід’ємну структурну складову профілактичних та оздоровчо-корекційних заходів. 
Дані аналізу одержаних результатів, наведені в розділі, що присвячений їх аналізу та узагальненню, та висновки дисертації цілком органічно випливають з матеріалів дослідження, всебічно віддзеркалюють його результати, відзначаються високий ступенем логічності та привертають на себе увагу науковою новизною і практичною значимістю.
Висновки дисертації є грамотними, цілком логічними, науково-обґрунтованими, такими, що мають чіткий зв’язок з фактичними даними і не викликають ніяких заперечень.
Стиль та характер оформлення автореферату в повній мірі відповідає існуючим вимогам та повно і конкретно відображує основні положення дисертації.
Таким чином, результати власних досліджень в повній мірі дозволили дисертантці визначити, обґрунтувати і навести наукові положення, які у своїй сукупності розв’язують важливу наукову проблему щодо наукового обґрунтування  психогігієнічних основ здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах
Повнота викладення основних розділів дисертації в наукових виданнях та впровадження результатів, що одержані, у практику. Провідні положення дисертаційної роботи цілком адекватно викладені та оприлюднені 39 наукових праць, в тому числі 7 статей представлені в наукових фахових виданнях України, 2 статті – у наукових періодичних виданнях Республіки Білорусь, 3 статті – у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, видано 3 інформаційні листи.
Позитивної оцінки заслуговує надзвичайно велика увага, що приділена здобувачем проблемі пропагування результатів проведеної дисертаційної роботи та, у зв’язку з цим, впровадженню оригінальних доробок у життя, причому, як у навчальний процес закладів медичної освіти, так і в практичну діяльність установ охорони здоров’я та навчальних закладів іншого профілю. 
Дискусійні питання, поради, пропозиції та зауваження. Принципових зауважень до змісту дисертації немає. 
Проте, потрібно відзначити той факт, що реєструються окремі граматичні помилки, які не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи.
Цілком позитивно оцінюючи наукове та практичне значення основних положень дисертаційної роботи Стоян Наталії Вікторівни, необхідно звернути увагу на деякі питання, що носять дискусійний характер.
	Як визначена динаміка розвитку психофізіологічних функцій впливає на психічне здоров’я учнів?

Як розвиток визначених психофізіологічних функцій був пов’язаний із здоров’язбережувальними навичками студентів?
Чим пояснити наявність у третини учнів медиків ознак сформованого емоційного вигоряння незалежно від віку (курсу навчання)?
Чим пояснити найвищий рівень агресивності саме серед учнів третього курсу?
Проте вищезазначені зауваження та пропозиції не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи.
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