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Шляхи покращення емоційного стану студентів вищого 

навчального закладу засобами фізичного виховання
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Анотації:
Розглянуті питання покращення 
емоційного стану студентів протя-
гом навчання засобами фізичного 
виховання, збільшення зацікавле-
ності до занять. Було опитано 280 
студентів І-ІV курсів. За даними 
опитування були виявлені зміни 
емоційного стану студентів 
протягом всього періоду навчання 
та рівень активності на заняттях з 
фізичного виховання. Що стосується 
зміни емоційного стану протягом 
всього періоду навчання, то у 30 % 
студентів виявилась схильність до 
депресивного стану під час сесії, а 
також з кожним наступним курсом 
вони вже менше хвилюються під 
час здачі екзаменів та заліків. 
Проаналізувавши активність 
студентів на заняттях з фізичного 
виховання, отримали такі дані: І 
курс – 100% відвідування занять, ІІ 
та ІІІ курси – близько 82%, а от на ІV 
курсі – 65%. Виходячи з цього були 
запропоновані різноманітні заходи, 
які покращили інтерес студентів до 
занять фізичною культурою.

Стасюк Р.М., Востоцкая И.Ф., Осипова 
И.Л. Пути улучшения эмоционального 
состояния студентов высшего учебного 
заведения средствами физического вос-
питания. Рассмотрены вопросы улучшения 
эмоционального состояния студентов в те-
чение учебы средствами физического вос-
питания, увеличения заинтересованности, 
к занятиям. Было опрошено 280 студентов 
I-IV курсов. По данным опроса были выяв-
лены изменения эмоционального состояния 
студентов в течение всего периода обуче-
ния, уровень активности на занятиях физи-
ческим воспитанием. Что касается измене-
ния эмоционального состояния в течение 
всего периода обучения, то у 30% студен-
тов оказалась склонность к депрессивному 
состоянию во время сессии, а также с каж-
дым последующим курсом они уже меньше 
волнуются при сдаче экзаменов и зачетов. 
Проанализировав активность студентов на 
занятиях по физическому воспитанию, мы 
получили такие данные: І 1курс – 100% посе-
щения занятий, ІІ и ІІІ курсы – около 82%, ІV 
курс – 65%. Исходя из этого были предложе-
ны различные средства, которые улучшили 
интерес студентов к занятиям физической 
культурой.

Stasyuk R.M., Vostotska I.F., 
Osipova I.L. Ways of improvement 
of the emotional state of students 
of higher institute by facilities of 
physical education. The questions 
of improvement of the emotional state 
of students during studies by facilities 
of physical education, increases of 
the personal interest, to employments 
are considered. 280 students of I-IV of 
courses were polled. According to the 
survey were found changes in emotional 
state of students throughout the period 
of study and level of activity in the 
classroom with physical training. As for 
changing emotional state throughout the 
study period, in 30% of students turned 
out to be prone to depression during 
the session, and with each subsequent 
course they are less worried during exams 
and tests. Having analyzed the activity of 
students in physical education classes, 
were the following: first course – 100% 
attendance, II and III courses – about 
82%, but on fourth year – 65%. Based 
on this proposed various measures to 
improve the interest of students towards 
physical education.
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Вступ. 1

Студентство і студентські роки – дивовижний ви-
твір раннього середньовіччя християнської цивіліза-
ції. В ХІ-ХІІ століттях, коли з’являються перші уні-
верситети, зароджується і культура молодості. Вона 
запроваджується саме через студентство – цей най-
розумніший, найактивніший, яскравий і, звичайно, 
психологічно найскладніший прошарок молоді [1]. 
Особистість студента, як майбутнього спеціаліста, – 
головний ціннісний орієнтир у діяльності вузу. В на-
ціональній доктрині розвитку освіти України в ХХІ 
столітті зазначається, що головною метою української 
системи освіти є створення умов для розвитку і само-
реалізації кожної особистості, а одним з пріоритетів 
державної політики є особистісна орієнтація освіти.

У 17 – 20-річному віці ще недостатньо розвинута 
здатність до регуляції своєї поведінки, чому сприяють і 
більша «свобода» у навчанні, і послаблення контролю. 
Через недостатній життєвий досвід деякі студенти 
плутають ідеали з ілюзіями, романтику з екзотикою 
тощо [2]. Саме тому, розглядаючи розвиток студентів, 
а отже вікову категорію ранньої молодості, ми вжива-
ємо поняття «виховання». Такий підхід є цілком ви-
правданим, адже психологічними характеристиками 
цього вікового періоду є формування свідомості та 
становлення життєвих цінностей, орієнтирів, прин-
ципів. Професія педагога покликана виховувати, тому 
ми вбачаємо величезні перспективи впливу на молодь 
з метою усвідомлення нею важливості здорового спо-
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собу життя, базовим складовим компонентом якого є 
необхідність фізичного розвитку.

Але закономірно постає питання: чому одні студен-
ти з задоволенням займаються фізичним вихованням, а 
інші ігнорують її. Спробуємо відповісти на ці питання.

Спочатку доцільним вважаємо розгляд індивіду-
альних та вікових особливостей студентів. У розви-
тку людини виявляється загальне і особливе. Загальне 
властиве всім людям певного віку; особливе вирізняє 
окрему людину. Особливе в людині називають інди-
відуальним, а особливість з яскраво вираженим осо-
бливим – індивідуальністю. Б.Г. Ананьєв писав, що 
в студентські роки особливо інтенсивно формуються 
індивідуальні особливості. Отримують  повну визна-
ченість особливості темпераменту і характеру люди-
ни. Загальна спрямованість особистості [3].

Дослідження виконано згідно плану наукових ро-
біт інституту фізичної культури Сумського державно-
го педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи: з’ясувати стан проблеми покращен-

ня емоційного стану студентів засобами фізичного ви-
ховання. Знайти шляхи вирішенні цієї проблеми.

Завдання роботи:
Проаналізувати зміни емоційного стану студентів 1. 
протягом навчання.
З’ясувати мотиви, які спонукали б студентів займа-2. 
тися фізичним вихованням із задоволенням.
Організація дослідження. Нами було опитано 280 3. 
студентів І-ІV курсів інституту педагогіки і психології 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка. При опитуванні ми 
намагалися виявити бажання студентів займатися 
фізичними вправами протягом навчання, зміну 
емоційного стану на початку навчання, під час сесії, 
наприкінці навчання.

Результати дослідження. 
За результатами опитування нами було встановле-

но, що на початку кожного року навчання емоційний 
стан у студентів добрий (вихід після відпочинку; зу-
стріч з друзями, викладачами; незначне навантажен-
ня), але вже ближче до зимової сесії студенти майже 
виснажені (кредитно-модульна система оцінювання 
дає про себе знати). Під час сесії біля 30% студентів 
схильні до депресії (безсонні ночі, великий обсяг на-
вантаження, прагнення отримати стипендію тощо). 
Виявилося також, що з кожним курсом, хоч і усклад-
нюється програма навчання, але вже студенти мають 
певний досвід і тому менше напружуються та хвилю-
ються під час підготовки до сесії. 

Що стосується бажання займатись фізичним вихо-
ванням, ми отримали такі данні: на І курсі майже 100% 
відвідування занять, ІІ та ІІІ курси – від 82%, а от на IV 
курсі – лише 65% бажаючих. Причину цього бачимо 
в існуючій системі оцінювання результатів фізичного 
виховання, де вся увага концентрується на виконання 
нормативних вимог програми, де втрачається головне 
– виховати всебічно розвинену особистість. Як 
наслідок, студенти ставляться до фізичного виховання 
лише як до предмету, з якого необхідно скласти залік.

Засвоєння знань, вироблення навичок, умінь 
основується головним чином на пізнавальній 
діяльності, але в ході навчання проявляються інтереси, 
здібності, темперамент, характер та інші сторони 
психіки студентів [4]. Тому, приступаючи до навчан-
ня, викладачам необхідно з’ясувати, від яких психіч-
них процесів, станів і властивостей залежить досяг-
нення головної мети, як використовувати навчальний 
матеріал і умови навчання для всебічного розвитку 
студентів, їх теоретичної і практичної підготовки. 
Викладачі вузів у своїх відносинах зі студентами на 
заняттях з фізичного виховання повинні вміти роз-
пізнавати і враховувати їх індивідуальні особливості. 
Крім того,  на заняттях необхідно підтримувати таку 
обстановку, яка б сприяла становленню позитивних 
моральних якостей особистості студентів і згладжу-
ванню, олюдненню негативних їх особливостей. Для 
підвищення рівня навчальної діяльності необхідно 
продовжувати формувати у студентів загальні розу-
мові дії й прийоми розумової діяльності, підсилювати 
мотивацію до навчання, використовувати традиційні і 
нові технології, сучасні інформаційні технології, які 
активізують й інтенсифікують розумову, фізичну та 
навчально-пізнавальну діяльність.

Отже, ми визначили, що мотивація є невід’ємним 
компонентом навчальної діяльності. Мотивація за-
вжди є внутрішньою характеристикою особистості як 
суб’єкта навчальної діяльності. Вона є однією з фун-
даментальних проблем як психології, так і педагогіки. 
В найзагальнішому розумінні мотив – це те, що визна-

чає, стимулює, пробуджує людину до здійснення пев-
ної дії. Мотивацію можна визначити, з одного боку, як 
складну багаторівневу систему збудників, що включає 
потреби, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емо-
ції, цінності і т.п..

За Новосельським В.Ф. за ставленням до фізично-
го виховання студенти поділяються на 5 груп:

з активним позитивним ставленням;• 
з пасивним позитивним ставленням;• 
з байдужим ставленням;• 
з пасивним негативним ставленням;• 
з активним негативним ставленням.• 

Інтерес є одним з найзагальніших мотивів за зако-
номірність навчання: чим менший інтерес, тим більше 
примусу. Останній викликає супротив у студентів, ви-
магаючи підвищення його вольових зусиль. У цьому 
випадку процес занять стає малопродуктивним і без-
радісним. Зрозуміло, що викликати інтерес до занять 
фізичним вихованням непросто. Його можна досягти 
планомірною свідомою працею викладача протягом 
усього часу навчання. 

Тому ми вирішили підняти інтерес студентів до 
занять фізичним вихованням. На перших двох курсах 
додатково до програмних видів були запропоновані 
студентам веселі рухливі ігри та естафети, танцю-
вальні вправи, вправи з елементами аеробіки, заняття 
у тренажерному залі та інше. Третій курс розійшовся 
по секціях за власним вибором. А для того, щоб при-
вернути увагу до занять фізичним вихованням студен-
тів ІV курсу, ми впровадили веселі спортивні свята. 
Вони відрізняються від спортивних свят тим, що для 
проведення веселих конкурсів використовувалось 
незвичайне обладнання: повітряні кульки, газети, 
відра, швабри, копійки, пластикові пляшки, ложки, 
крупи та багато іншого. Також ми пропонуємо 
відгадувати різноманітні ребуси, загадки, завдання для 
розвитку логічного мислення та інше. При проведенні 
свят використовується музичний супровід ( студенти 
співають і танцюють самі). При чому всі ці свята 
готують і проводять студенти (вигадують конкурси, 
приносять обладнання), а викладач лише підказує та 
допомагає, а іноді і приймає участь в конкурсах.

Після впровадження такої схеми занять бажаючих 
займатись серед студентів ІV курсів стало майже 
100%. За даними усного опитування ми виявили при-
чини таких змін: 

кожне наступне заняття не схоже на інше (інтерес • 
до того, що буде проводитись на занятті з фізичного 
виховання);
на занятті ми завжди сміємося (покращення емоцій-• 
ного стану студентів);
кожен отримує фізичне навантаження, але • 
цього,навіть, не помічає;
розвиток творчих здібностей.• 

Богдан Шиян наголошує: «Вчитель фізичної куль-
тури – це не професія, це спосіб життя. Істина, втіле-
на в житті, сильніше від тієї, якої навчають словами. 
Отже, треба жити істинами, яких навчаєш. От чому 
особистий приклад відіграє вирішальну роль на пев-
ному етапі виховання» [7, 8].
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Висновки.

Отже, можемо зробити висновок, що проблема 1. 
мотивації студентів до занять фізичним вихованням 
є складним і багатогранним явищем, що містить і 
педагогічний, і соціальний, і психологічний аспекти. 
Необхідно зацікавити студента займатися 2. 
фізичними вправами, навіть, якщо немає необхідної 
матеріально-технічного забезпечення, викори-
стовуючи веселі рухливі ігри та естафети, веселі 

спортивні свята, танцювальні елементи, заняття в 
тренажерному залі та інше.
Використовуючи веселі спортивні свята, ми можемо 3. 
покращити емоційний стан студентів та підсилити 
бажання кожного з них займатися фізичним вихо-
ванням.
Викладач перш за все повинен любити свій пред-4. 
мет, щоб найбільш ефективно доносити його до 
студентів.
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