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Анотації:
Наведено аналіз публікацій, який 
свідчить про значення емоційного 
стану в формуванні мотивації, як 
психологічного феномену. Показа-
но вплив фізичного виховання на 
стан психоемоційної напруги. Пред-
ставлено науковий аналіз психое-
моційних станів у студентів 3 курсу 
з урахуванням регіону проживання 
та етнічної приналежності. В до-
слідженнях використані результати 
анкетного опитування Встановле-
но, що обставини відображаються 
на психоемоційному стані студен-
тів. На їхню думку, були присутні: 
дратівливість, невпевненість, вто-
ма, занепокоєння, почуття провини 
тощо. Ці стани більш характерні для 
дівчат етнічної групи і з сільської 
місцевості. Необхідно відзначити, 
що дівчата дуже обережно характе-
ризували свій психоемоційний стан 
і вибирали варіант відповіді в анке-
тах (іноді), ця відповідь була домі-
нантною. Юнаки з багатьох позицій 
були більш стримані. Встановлено, 
що для формування особистісно-
орієнтованої мотивації студентів 
до фізичного виховання необхідна 
корекція їхнього психоемоційного 
стану. При цьому стратегія навчаль-
ного процесу з фізичного виховання 
вибудовується с врахуванням інди-
відуальних, етнічних відмінностей. 

Гружевский В.А. Определение психо-
логических аспектов в формировании 
личностно-ориентированной мотивации 
студентов к занятиям по физическому 
воспитанию. Приведен анализ публикаций, 
который свидетельствует о значении эмо-
ционального состояния в формировании 
мотивации, как психологического феномена. 
Показано влияние физического воспитания 
на состояние психоэмоционального напря-
жения. Представлен научный анализ психоэ-
моциональных состояний у студентов 3 курса 
с учетом региона проживания и этнической 
принадлежности. В исследованиях использо-
ваны результаты анкетного опроса Установ-
лено, что обстоятельства отображаются на 
психоэмоциональном состоянии студентов. 
По их мнению, присутствовали: раздражи-
тельность, неуверенность, усталость, обеспо-
коенность, чувство вины и т.п. Эти состояния 
более характерны для девушек этнической 
группы и из сельской местности. Необходимо 
отметить, что девушки очень осторожно ха-
рактеризовали свое психоэмоциональное со-
стояние и выбирали вариант ответа в анкете 
(иногда), этот ответ был доминантным. Юно-
ши по многим позициям были более сдер-
жанны. Установлено, что для формирования 
личностно-ориентированной мотивации сту-
дентов к физическому воспитанию необходи-
ма коррекция их психоэмоционального состо-
яния. При этом стратегия учебного процесса 
по физическому воспитанию выстраивается с 
учетом индивидуальных, этнических отличий. 

Gruzhevsky V.A. The definition 
of psychological aspects in the 
formation of student-centered 
motivation of students for classes 
in physical education. An analysis of 
the publications, which demonstrates 
the importance of the emotional state 
in the formation of motivation as a 
psychological phenomenon. Shows 
the impact of physical education on 
the state of mental and emotional 
stress. Presented scientific analysis 
of psycho-emotional states in the 
3rd year students with the region of 
residence and ethnicity. The study 
used survey results found that the 
circumstances are displayed on the 
psycho-emotional state of students. 
In their view, were: irritability, lack of 
confidence, fatigue, concern, guilt, etc. 
These conditions are more common 
in women of ethnic groups and from 
rural areas. It should be noted that the 
girls are very carefully described their 
emotional state and chose the answer 
in the questionnaire (sometimes), this 
response was dominant. Young men in 
many positions were more restrained. 
It is established that the formation 
of student-centered motivation of 
students to physical education should 
be adjusted in their emotional state. 
In this strategy the learning process 
of physical education is built on 
individual, ethnic differences.
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Вступ1

Проблема формування особистісно-орієнтованої 
мотивації студентів до фізичного виховання актуалі-
зується у зв'язку з педагогічними для психологотипу 
чинниками, основними характеристиками яких ви-
ступають висока психічна і фізична напруженість 
процесу навчання, які у свою чергу вимагають гарно-
го здоров'я. У зв’язку з цим в динаміці навчання мо-
лоді у вищих навчальних закладах фізичне виховання 
виступає як базовий фундамент, який містить в собі 
інтегруючий ланцюжок особистої рухової культури, 
утримуючи особливості формування психоемоційно-
го та фізичного потенціалу розвитку кожного студен-
та як цілісності. Отже основний акцент в формуванні 
особистісно-орієнтованої мотивації студентів спрямо-
вується на становлення цілісної людини, гармонізації 
її духовно-тілесного потенціалу, розвитку індивіду-
альності, самобутності і самостійності [15].

Більшість психічних і фізичних якостей на занят-
тях фізичними вправами формується за допомогою 
дії на певні механізми, які забезпечують ці якості 
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специфічними засобами фізичного виховання. Так, 
вчені [17,18]. підтверджуючи значущість фізичної ак-
тивності, вказують, що існує три основні компонен-
ти структури особистості: функціональні механізми 
психіки, досвід і властивості особистості, які успішно 
розвиваються в процесі освоєння індивідуумом фізич-
ної культури. З психоемоційними проявами людини 
тісно пов'язані його соціально-психологічні, етично-
вольові якості, що характеризують цілеспрямованість 
особистості, її здатність долати перешкоди до мети, 
протистояти невдачам на життєвому шляху. Про стій-
кість психіки особистості, її врівноваженості можна 
судити по тому, якою мірою обставини впливають на 
настрій і в якій мірі молоді люди можуть контролюва-
ти свої відчуття і поведінку [24].

Фізкультурна діяльність сприяє мобілізації функ-
ціональних, психологічних і фізичних можливостей 
організму, опосередковано впливаючи на створення 
«запасу» своєрідного резерву для відповіді на «поза-
штатні» зовнішні дії, що вимагають термінової мобі-
лізації функціональних сил людини [1]. Встановлено 
що висока стресогенність соціально-економічних 
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чинників, екологічних умов, стиль життя в сучасно-
му суспільстві спричиняє зниження рівня психічного 
і фізичного здоров'я молоді. У зв'язку з цим, особливе 
значення набуває пошук адекватних шляхів і методів 
зміцнення психофізичного стану здоров'я студентів, 
розробка оздоровчих технологій, які зможуть забез-
печити формування стійких переконань особистості 
в необхідності фізкультурно-оздоровчої діяльності 
[16].

Для підвищення психоемоційного стану студентів, 
до професійної діяльності пропонується вирішення 
завдань методологічного плану, до яких входять тес-
ти для виявлення психодинамічних характеристик 
організму, розробка інтегральних способів оцінки 
стану психофізіологічної готовності до професійної 
діяльності, а також розробка технологій оперативно-
го і пролонгуючого керівництва станом фізичної го-
товності за допомогою різних видів спорту і засобів 
спеціалізованої фізичної підготовки. У зв'язку з цим 
виникає проблема кількісної оцінки стану психоемо-
ційної готовності, пов'язаної з необхідністю оцінки 
ефективності впливу всіляких тренуючих програм і 
видів спорту на стан студентів [2].

На психоемоційний стан негативно впливають: не-
правильна організація занять, об'єм фізичних наван-
тажень, недостатня кількість сну, нерегулярність хар-
чування, недостатнє перебування на свіжому повітрі, 
зайва самопідготовка, цей негативний взаємозв'язок 
протягом всього часу навчання у вузі приводить до 
значного погіршення здоров'я студентів .

Методиками вибору зняття психоемоційної напру-
ги виявляються такі: по-перше вирішення проблеми, 
яка викликала переживання і, по-друге, фізичне на-
вантаження. Закладка оптимального стереотипу знят-
тя психоемоційної напруги за допомогою фізичних 
вправ повинна відбуватися в шкільному віці, але цього 
не відбувається. У студентському віці такий стереотип 
повинен лише підтверджуватися, а не вперше застосо-
вуватися. Для збереження здоров'я школа і вуз пови-
нні навчити молодь заходам зняттю психоемоційної 
напруги. [19]. Вочевидь, у виборі методик зняття пси-
хоемоційної напруги, повинні виникнути мотиви до 
діяльності, направленої на збереження здоров'я і задо-
волення потреби перебувати в цьому стані. Мотивація 
як психологічний феномен забезпечує переорієнтацію 
фізіологічних процесів в русло ситуативної поведін-
ки, що підтримує здоров'я. Актуалізація потреби бути 
здоровим, відбиваючись в психіці, стає для суб'єкта 
подією, мобілізуючою пристосовні ресурси [23].

Психічні стани, мінливі і обмежені в часі. Проте 
вони стійкіші, ніж психічні процеси. Психічні стани 
пов'язані з психічними процесами і властивостями 
особистості. У людини психічні стани різноманітні, як 
і спричинені їх умови. Вочевидь, залежно від ситуації, 
що склалася, психічний стан може вплинути на резуль-
тат в інтелектуальній емоційній діяльності [23].

У фізичній культурі гуманітарна парадигма до-
зволяє збагачувати методичний арсенал викладача в 
навчальному процесі. Це пов'язано з тим, що «фізич-

не виховання» як навчальна дисципліна має склад-
ну будову, вона включає дію на фізіологічні систе-
ми організму студентів, вдосконалення фізичних і 
морально-вольових якостей, психологічної стійкості 
на нервово-емоційну розумову сферу студентів і є 
процесом планомірної систематичної дії на студентів 
під відповідальним спостереженням і керівництвом 
викладачів, які формують у студентів, фізичну куль-
туру особистості [6].

Результати дослідження підтверджують думку про 
те, що до занять фізичним вихованням студентів необ-
хідно впроваджувати специфічні ї неспецифічні мето-
дики сприятливі формуванню їхньої психоемоційної 
сфери для підвищення розумової роботоспроможнос-
ті й прояву рухових якостей [5, 21].

Таким чином вплив на реалізацію психоемоційно-
го стану студентів вимагає застосування методик фі-
зичного виховання на якісно новому рівні в умовах, 
які дозволять здійснити недоступні раніше дидактич-
ні процеси.

Психоемоційний стан студентів 3 курсу залежить 
від особливостей їх перебування в колективі, моти-
вацією здобування освіти і з успішністю майбутньої 
професії. У зв'язку з цим переважає мотив оволодін-
ня професією, що вказує на інтерес до навчальної ді-
яльності і в той же час декілька згасає мотивація до 
прагнення займатися фізичними вправами [12]. Вста-
новлено, що дефіцит рухової діяльності у студентів 
старших курсів складає від 60,00% до 75,00% необхід-
ного для підтримки нормального здоров'я і фізичного 
стану. Це призводить до помітного зниження фізичної 
і розумової працездатності, студентів, і до своєрідних 
негативних проявів в психоемоційному аспекті [10]. 
Така ситуація обумовлює проведення досліджень для 
визначення психоемоційного стану студентів з ураху-
ванням особливостей і змісту навчальних занять з фі-
зичного виховання в полі-етнічних групах ВНЗ Криму. 
Водночас необхідно визначити недостатню кількість 
наукових досліджень з цих питань, наявність проти-
річчя щодо організації навчального процесу у ВНЗ з 
фізичного виховання на фоні існуючої проблеми бага-
тонаціонального складу студентської молоді Криму з 
урахуванням психоемоційного стану та низького рів-
ня їх здоров’я. 

Робота виконана за планом НДР Кримського еко-
номічного інституту КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у здійсненні наукового ана-

лізу психоемоційних станів у студентів 3 курсу з ура-
хуванням регіону проживання. 

Методи дослідження: Теоретичні – аналіз, уза-
гальнення та систематизація даних наукової літерату-
ри; емпіричні – опитування, методом анкетування.

Результати дослідження. 
У дослідженнях прийняло участь 351 студент 3 кур-

су. Дослідження проводились на початку навчального 
року. Обраний контингент студентів пояснювався праг-
ненням до об’єктивізації того факту, що студенти 3 кур-
сів за роки навчання у ВНЗ набули певного досвіду та 



24

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

адаптувались до особливостей організації, методики та 
змісту занять з фізичного виховання, що проводилися 
відповідно до вимог Державної програми. 

 Аналізуючи анкети студенток третього курсу, ви-
явили зміни в настрої дівчат. Так, до дратівливості 
часто схильні дівчата з етнічної групи 19,57%, з сіль-
ської місцевості 15,38%, малих міст Криму 10,00%, 
менше гарячаться студентки з м. Сімферополя 8,16%, 
більш всього міняється настрій у дівчат, що приїхали 
на навчання з областей України 23,80%. В той же час 
велика частка опитаних вибрала варіант відповідей 
«інколи». «Інколи» бувають дратівливими дівчата з 
етнічної групи 63,04%, з областей України 66,66%, м. 
Сімферополя 68,37%, більше таких були з малих міст 
Криму 72,00% і сільської місцевості 76,92%. Емоційно 
стійкими є дівчата, які можуть подавити дратівливість 
вольовим зусиллям в етнічній групі таких 17,39%; з м. 
Сімферополя 22,45%, з малих міст Криму 16% і мен-
ше емоційно стійких студенток було з сільської місце-
вості 7,69%, а також з областей України 9,52%. 

 Декілька по іншому студентки оцінили «відчуття 
провини і безпорадності». Виявилось, що це відчуття 
провини і безпорадності з'являється у дівчат з етнічної 
групи в 10,86%, майже стільки ж з сільської місцевості 
11,54%, спостерігається більше у відповідях студенток 
з м. Сімферополя 13,26%, з областей України 19,04% 
і малих міст Криму 22%. Варіант відповідей «інколи» 
в середньому був присутній в 21,68% опитаних і осо-
бливих відмінностей між групами не виявлено. Що ж 
до відсутності провини і, перш за все, безпорадності, 
то вони відсутні у дівчат з етнічної групи 60,87%, м. 
Сімферополя 59,18%, малих міст Криму 52,00%, з об-
ластей України 61,90% і сільської місцевості 46,15%. 
Можна припустити, що ці студентки упевнені в собі 
і не порушують соціальні стосунки, тобто емоційно 
адаптивні [22, с 492].

 Наступним емоційним чинником була поява від-
чуття неспокою, зокрема необґрунтованої тривож-
ності. Ці емоції присутні майже у однакової кількості 
опитаних студенток в середньому 12,98%. Дещо біль-
ше таких відповідей було у дівчат з малих міст Криму 
18%. Велика кількість відповідей була на варіант від-
повідей «інколи» 62,91%. Так «інколи» турбуються і 
необґрунтовано турбуються дівчата з етнічної групи 
54,35%, м. Сімферополя 63,26%, з малих міст Криму 
і з областей України майже однакова кількість 62%; 
61,90%, з сільської місцевості більше – 73,07% опи-
таних. Відсутнє відчуття неспокою і необґрунтованої 
тривожності у дівчат з етнічної групи 32,60% респон-
дентів, майже однакова кількість відповідей була у 
студенток з м. Сімферополя 20,41%, малих міст Кри-
му 20,00%, дівчат, з областей України 19,04% і менше 
всього було з сільської місцевості – 11,54 %, в серед-
ньому 3,38% опитаним важко було відповісти на пи-
тання анкети.

 В процесі навчальної діяльності дуже важливим 
є уміння сконцентрувати увагу, а інколи і ухвалити 
необхідне рішення. Тому студентки так відповіли на 
це питання: важко концентрувати увагу, ухвалювати 

необхідне рішення в етнічній групі – 6,52% опитаних, 
стільки ж опитаних з малих міст Криму 6,00%, облас-
тей України 4,76%. Відповідей, в яких не можуть скон-
центруватися і ухвалювати необхідне рішення більше 
було у студенток з м. Сімферополя 27,55% і сільської 
місцевості 23,07%. Відсутня увага «інколи» в серед-
ньому в 54,70% респондентів; більше в етнічній групі 
67,39%, з м. Сімферополя 60,20%, малих міст Криму 
56,00%, менше з сільської місцевості 42,31% і з об-
ластей України 47,61%. Уміння сконцентрувати увагу, 
ухвалити необхідне рішення можуть: у етнічній гру-
пі 26,09% студенток, з сільської місцевості 30,77% ; 
малих міст Криму 38%; з областей України більше 
42,85% і менше з м. Сімферополя 12,24%. Велике зна-
чення у виникненні і концентрації уваги має форму-
вання динамічних стереотипів під впливом постійно-
го режиму роботи. Слід підкреслити, що в навчальній 
діяльності студентам треба уважно відноситися до 
отримання знань.

 Загострення відчуття невпевненості в собі, в сво-
їх можливостях студентки підтвердили в середньо-
му в 3,83% опитаних, більше таких були в етнічній 
групі 16,52%. «Інколи» це відчуття присутнє в одна-
ковій кількості в етнічній групі і з областей України 
39,13%; 38,09%, з м. Сімферополя і сільської місце-
вості 42,86%; 42,31% і менше було студенток з ма-
лих міст Криму 34,00%. Упевненими в собі, в своїх 
можливостях виявилося студенток в етнічній групі 
44,35%, з областей України 52,38%, з м. Сімферополя 
55,10%, малих міст Криму 54,00%, сільської місце-
вості 50,00%.

Таким чином, студентки третього курсу чітко мо-
жуть детермінувати умови, в яких вони живуть і ово-
лодівають майбутньою професією.

 Серед чинників, що роблять вплив на емоційний 
стан студенток, є фізичне і розумове навантаження, 
яке викликає стомлення. Підвищена стомлюваність у 
відповідях студенток була присутня в етнічній групі в 
26,09% опитаних, дівчат з м. Сімферополя 36,73%, з 
малих міст Криму 24,00%; з областей України 33,33% 
і менше втомлювалися дівчата з сільської місцевості 
15,38%. «Інколи» з'являлася втома у студенток в се-
редньому 40,18% (по регіонах від 35,71% – 47,61%). 
Не втомлювалися опитані в етнічній групі в 32,61%, 
з м. Сімферополя 27,55%; малих міст Криму 34,00%; 
з областей України – 19,04%; сільській місцевості ді-
вчат що не втомлюються було більше 46,15%.

 Стомлення з одного боку служить важливим чин-
ником в діяльності людини, оскільки перешкоджає 
крайньому виснаженню організму, переходу його в 
патологічний стан, будучи сигналом необхідності 
припинити роботу і перейти до відпочинку. Разом з 
цим, стомлення грає істотну роль, сприяючи трену-
ванню функцій організму, їх вдосконаленню і розви-
тку, з іншого боку стомлення веде до зниження пра-
цездатності, до не економічного витрачання енергії 
і зменшення функціональних резервів організму. Ця 
сторона стомлення є невигідною, такою, що порушує 
тривале виконання навантажень [20, c.234].
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 У зв'язку з цим, важливим чинником в психоре-

гулюючих механізмах стомлення є сон, кількісна і 
якісна відповідність якого є обов'язковою умовою для 
нормальної діяльності організму.

 Порушення сну і відчуття постійної втоми вказали 
в своїх відповідях дівчата в середньому 9,35% (по регі-
онах від 6,12% до 14,28%). «Інколи» сон порушується 
у студенток з етнічної групи у половини 50,00%, біль-
ше у студенток з сільської місцевості 61,54%, менше у 
опитаних з м. Сімферополя 47,96%, малих міст Криму 
40,00%, з областей України 38,09%. Добре сплять, не 
переживають почуття постійної втоми дівчата з етніч-
ної групи 41,30%, з областей України 42,85%, малих 
міст Криму 48,00%, менше таких були з м. Сімферо-
поля 38,77% і сільської місцевості 30,77%. Про зни-
ження працездатності унаслідок того, що студенти 
не висипаються, затверджують в своїх дослідженнях 
О.Ю.Давидов, С.В.Новаковський [8, с.71].

 Аналізуючи відповіді студенток на питання «втрати 
інтересу до зовнішнього вигляду» виявили, що тільки 
в середньому у 3,21% опитаних він відсутній, «інколи» 
відповіло, в середньому 6,88% респондентів. Не втра-
чають інтерес до свого зовнішнього вигляду і надають 
цьому велике значення дівчата: у етнічній групі 93,48%, 
майже однакова кількість з м. Сімферополя 95,92% і 
областей України 95,23%, декілька менше з сільської 
місцевості 76,92% і малих міст Криму 88,00%.

 Таким чином, студентки третього курсу розумі-
ють, що їх зовнішній вигляд – це візитна картка для 
майбутньої професії і пристрою на роботу. Зовнішній 
вигляд залежить і від харчування, наявності апетиту. 
Студентки стверджують відсутність апетиту в серед-
ньому тільки в 2,71% опитаних. «Інколи» погіршу-
ється апетит у дівчат: з етнічної групи в 15,22%, з м. 
Симферополя 31,63%; сільській місцевості 26,92%, 
менше з малих міст Криму 18,00% і з областей Украї-
ни; 19,04%. Не мають погіршення апетиту і прагнуть 
не порушувати режим харчування студентки в ет-
нічній групі 78,26%, з м. Сімферополя 63,26%; сіль-
ській місцевості 69,23%; малих міст Криму 74% і з 
областей України 80,95% опитаних студенток. Отже, 
просліджується позитивне відношення студенток тре-
тього курсу до чинників, які забезпечують не лише 
психофізичний компонент, але і формують дбайливе 
відношення до свого здоров'я необхідного в майбут-
ній діяльності.

 Розглядаючи компоненти психоемоційного стану 
у хлопців третього курсу виявили, що дратівливість 
«часто» присутня у студентів з сільської місцевос-
ті у 33,33% опитаних, з малих міст Криму відповід-
но 8,57%; у етнічній групі 12,50%; з м. Сімферопо-
ля 25,53% і з областей України таких студентів було 
менше 9,09%. Хлопці, які вибрали відповідь «інколи» 
не відрізнялися своєю думкою в опитаних групах, 
більше таких було з сільської місцевості 41,66%, м. 
Сімферополя 40,12%, половина опитаних з етнічної 
групи 50,00%, і малих міст Криму 21,42% , з областей 
України 27,27% респондентів. Студенти, які можуть 
подавити цю якість вольовим зусиллям, бути стрима-

ними в своїх емоціях відповідали так: в етнічній групі 
31,25%, з м. Сімферополя 29,78%, майже стільки ж з 
малих міст Криму 28,57%, з областей України 36,36%, 
а з сільської місцевості всього 8,33% опитаних. Таким 
чином, особистісні стосунки вольових якостей, як ві-
домо лежать в основі характеру, яка виявляється в ді-
яльності, що зовні реалізовується. В той же час фізич-
ні вправи – хороший спосіб позбавитися від поганого 
настрою [22, с.440].

 Наступними компонентами, які впливають на по-
ведінку юнаків є відчуття провини і безпорадності, 
відповіді третьокурсників такі: у етнічній групі 9,37%; 
з м. Сімферополя 14,89%; з малих міст Криму 7,14% і 
з областей України 9,09%, з сільської місцевості таких 
не було. Вибрали відповідь «інколи» в етнічній групі 
31,25%, з областей України 36,36%; з сільської місце-
вості 25%; менше відповідей хлопців з м. Сімферопо-
ля 14,89%; і малих міст Криму 14,28%. Впевненими 
в собі, в своїй поведінці опинилася більше половини 
студентів. Так, в етнічній групі і з м. Сімферополя і 
була майже однакова кількість 59,37%; 59,57%, дещо 
більше з сільської місцевості 66,66% і малих міст Кри-
му 71,42% і менше з областей України 54,54%. Отже, 
хлопці третього курсу вважають в своїх відповідях, 
що їх поведінка відповідає соціальним стандартам.

 Відчуття неспокою, необґрунтована тривожність, 
як форма свідомості, яка полягає у віддзеркаленні бут-
тя відповідно до мотивів і потреб особистості, при-
сутні у відповідях студентів таким чином; з’являлись 
вони у студентів з малих міст Криму 14,25%, м. Сім-
ферополя 6,38%; і з областей України 9,09%. «Інко-
ли» ці відчуття присутні: у етнічній групі 31,25%, з м. 
Сімферополя 31,19%; з малих міст Криму 35,71%; , у 
студентів з областей України 9,09%; і сільської місце-
вості 41,66%. Не турбуються і відсутня тривожність у 
студентів в етнічній групі 53,12%, з м. Сімферополя 
48,93%; малих міст Криму 42,85%; сільській місце-
вості 33,33% і з областей України відповідно 27,27% 
респондентів. Можна стверджувати, що ті студенти, 
які не схильні до відчуття неспокою і необґрунтованої 
тривожності думають конструктивно і контролюють 
емоції і поведінку. Результати досліджень [22, с.222]. 
доводять, що у стривоженої людини виникають склад-
нощі з реалізацією інтелектуальних функцій. Крім 
усього іншого їй складно навчатися концентрувати 
увагу, вона легко відволікається. 

 Відповіддю студентів на питання «трудність кон-
центруватися і ухвалити необхідне рішення» в серед-
ньому було 8,24% опитаних: у етнічній групі 6,25%; з 
сільської місцевості 8,33%. «Інколи» відповіли в ет-
нічній групі 31,25%; з м. Сімферополя 34,04%; сіль-
ській місцевості 25,00%; малих міст Криму 42,25% 
і з областей України 45,45% студентів. Студентів які 
уміють концентрувати увагу і ухвалювати необхідне 
рішення було: у етнічній групі 40,62%, з м. Сімферо-
поля 61,70%, малих міст Криму 14,28%, сільській міс-
цевості 41,66%, з областей України 45,45%.

 Концентрація і стійкість уваги фізіологічно 
пов'язані з тривалою концентрацією збудження в од-
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ній із груп нервових клітин. Здатність нервових клітин 
тривалий час витримувати процес збудження є показ-
ником сили нервових процесів. Тому в концентрації і 
стійкості уваги за інших рівних умов виявляється за-
гальний тип нервової діяльності людини [3,c.165]. У 
зв'язку з цим дуже важливим є виховання здатності, 
до тривалої розумової роботи, стійкості до гіподина-
мії, уміння концентрувати увагу [7, с.38]. 

 Важливим аспектом в організації фізичного вихо-
вання студентів є формування і виховання впевненос-
ті в собі і своїх можливостях. Відповідаючи на питан-
ня анкети, студенти визнали, що у них «загострюється 
відчуття невпевненості» в собі, в своїх можливостях. 
Таких студентів було: у етнічній групі 15,62% опита-
них; з м. Сімферополя всього 4,25%; малих міст Кри-
му 14,28%, з областей України 36,36%, а з сільської 
місцевості таких не було. Частка студентів вибрала 
варіант «інколи» в середньому вона склала 31,39%, 
велика частка студентів, яка «інколи» була невпевне-
на, представляла етнічну групу 65,62%, останні від 
14,28% до 33,33% опитаних. Упевненими в собі і сво-
їх можливостях в етнічній групі всього – 15,62% сту-
дентів, більше таких були з м. Сімферополя 70,21%; 
і малих міст Криму 71,42%, а також з сільської міс-
цевості 58,33%, з областей України 45,45%. Отже, у 
частки студентів первинне значення матиме форму-
вання таких властивостей особистості, які забезпечать 
впевненість в собі і в своїх можливостях, тобто вони 
повинні підпорядкувати свою поведінку оволодінню 
знаннями, зміцненню здоров'я, заняттям спортом.

 Студенти третього курсу в своїх відповідях на пи-
тання анкети відзначали підвищену стомлюваність. 
Мали підвищену стомлюваність в етнічній групі 
18,75% хлопців; з м. Сімферополя і малих міст Криму 
декілька менше 14,89%; 14,28%, сільській місцевості 
відповідно 8,33%, втомлювалися більше всіх студенти 
з областей України 27,27%. Підвищена стомлюваність 
з'являлася «інколи»: у етнічній групі у 34,37%, з м. 
Сімферополя 36,17%, частіше «інколи» втомлювали-
ся хлопці з сільської місцевості 50% і менше з малих 
міст Криму 21,42% і областей України 18,18%. Не 
втомлювалися і відчували себе добре: у етнічній групі 
46,87% опитаних, з м. Сімферополя 48,94%, сільській 
місцевості 41,66%, була відсутня стомлюваність з ма-
лих міст Криму у 64,28% і областей України 54,54% 
респондентів. У дослідженнях вчених було встанов-
лено, що підвищена стомлюваність у студентів тре-
тього курсу складає 21%-23% опитаних [4, 25].

 Підвищена стомлюваність у студентів виявляєть-
ся у зв'язку з недотриманням режиму дня, поганій 
фізичній підготовленості. У наших дослідженнях по-
рушення сну і відчуття постійної втоми були присут-
ні: у етнічній групі 6,25% студентів, з м. Сімферопо-
ля 8,51%, з областей України 27,27% респондентів. 
«Інколи» спостерігалось порушення сну і відчуття 
постійної втоми в етнічній групі 18,75%; з м. Сімфе-
рополя 21,27%; і міст Криму 21,42%, областей Укра-
їни 27,27% і сільській місцевості 41,66% опитаних. 
Наявність хорошого сну і відсутність постійної втоми 

спостерігались в етнічній групі 68,75%, сільській міс-
цевості 58,33%, м. Сімферополя 79,21%, з малих міст 
Криму 78,57% з областей України 45,45% респонден-
тів. Таку психосоматичну реакцію студентів, яка при-
сутня під час навчання зазначає ряд авторів [4, 25].

 Наступним чинником в психоемоційному стані 
студентів є відношення до свого зовнішнього вигляду. 
Часто хлопці втрачають інтерес до свого зовнішньо-
го вигляду: у етнічній групі 3,12%, з м. Сімферополя 
8,51%, з областей України 9,09% і сільській місцевос-
ті 16,66% респондентів. «Інколи» відповіли в етнічній 
групі 9,39%, з м. Сімферополя 2,12%, з областей Укра-
їни 18,18% студентів. Не втрачали інтерес до свого зо-
внішнього вигляду хлопці з етнічної групи 87,5%, з м. 
Сімферополя 89,36%; малих міст Криму 100% і мен-
ше з сільської місцевості 83,33% і з областей України 
72,73% опитаних.

На думку респондентів, як ми бачимо, більшість сту-
дентів, в середньому 86,58%, прагнуть виглядати добре, 
і не втрачають інтерес до свого зовнішнього вигляду.

 Соціологічними дослідженнями [9, с.71]. встанов-
лено, що дбайливе відношення студентів до здоров'я 
пов'язане з харчуванням. У наших дослідженнях були 
отримані наступні відповіді. Так, погіршення апетиту 
спостерігалося в етнічній групі у 3,12%, опитаних з 
малих міст Криму 7,14%. Відповідь «інколи» віддали 
перевазі в етнічній групі 21,87% студентів, м. Сімфе-
рополя відповідно 8,51%, з малих міст Криму 14,28%, 
більше з областей України 18,18% і сільської місце-
вості 33,34% респондентів. Завжди мають хороший 
апетит: у етнічній групі 75,0% студентів; з м. Сімфе-
рополя 85,0% ; малих міст Криму 78,57%, з областей 
України 81,81% і менше з сільської місцевості 66,66% 
респондентів. Отже, студенти третього курсу вельми 
високо оцінили значення харчування (хорошого апе-
титу), яке у свою чергу є важливою умовою успішної 
діяльності в навчанні.

 Таким чином психоемоційний стан студентів 
проявився у вигляді дратівливості, провини, неспо-
кої, невпевненості, втоми, зниження апетиту, пору-
шення сну, втрати інтересу до особистого зовніш-
нього вигляду. Всі ці реакції, стани та організація, 
проведення навчального процесу невіддільні одне 
від одного. У зв'язку з цим формування особистісно-
орієнтованої мотивації має ґрунтуватися і враховувати 
всі сигнально-значущі компоненти як зовнішнього се-
редовища, так і емоційний стан, який є головним ме-
ханізмом внутрішньої регуляції психічної діяльності 
та поведінки, спрямовані на задоволення потреб [11].

Висновки
Одержана в процесі анкетування інформація про 

психоемоційний стан студентів, які проживають у різ-
них регіонах Криму, свідчить про необхідність вклю-
чати в навчальні заняття фізичні вправи, що знімають 
емоційну напругу і сприяють успішній навчальній ді-
яльності студентів.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем пов’язаних з фі-
зичним станом студентів ВНЗ.
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