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Объект исследования - студенты Белорусского национального 

технического университета: 30 человек с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта и 30 человек практически здоровых. 

Цель работы – изучение качества жизни и особенностей 

эмоциональной сферы у студентов БНТУ с заболеваниями ЖКТ. 

Методы исследования: в дипломной работе были использованы 

методы психологического обследования. Анализировались особенности 

эмоционально-личностной сферы, изучалось качество жизни студентов. 

Полученные результаты и их новизна:  
В результате проведенного исследования получены сведения об 

особенностях эмоциональной сферы и качества жизни у студентов БНТУ.  

У студентов с заболеваниями ЖКТ существует взаимосвязь между 

особенностями эмоциональной сферы и неудовлетворенностью своим 

здоровьем, социальным благополучием и как следствие, качеством жизни. 

Область возможного практического применения: результаты 

проведенного исследования позволяют учитывать индивидуальные 

особенности пациента в выборе тактики лечения, разработке мероприятий 

по социальной реабилитации. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

______________________________ 
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Аб'ект даследавання - студэнты Беларускага нацыянальнага 

тэхнічнага універсітэта: 30 чалавек з захворваннямі страўнікава-кішачнага 

гасцінца і 30 чалавек практычна здаровых. 

Мэта працы - вывучэнне якасці жыцця і асаблівасцяў эмацыйнай 

сферы ў студэнтаў БНТУ з захворваннямі СКГ. 

Метады даследавання: у дыпломнай працы былі выкарыстаныя 

метады псіхалагічнага абследавання. Аналізаваліся асаблівасці эмацыйна-

асобаснай сферы, вывучалася якасць жыцця студэнтаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: 

У выніку праведзенага даследавання атрыманы звесткі пра 

асаблівасці эмацыйнай сферы і якасці жыцця ў студэнтаў БНТУ. 

У студэнтаў з захворваннямі СКГ існуе ўзаемасувязь паміж асаблівасцямі 

эмацыйнай сферы і нездаволенасцю сваім здароўем, сацыяльным 

дабрабытам і як следства, якасцю жыцця. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі 

праведзенага даследавання дазваляюць ўлічваць індывідуальныя 

асаблівасці пацыента ў выбары тактыкі лячэння, распрацоўцы 

мерапрыемстваў па сацыяльнай рэабілітацыі. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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The object of study - the students of the Belarusian National Technical 

University: 30 persons with gastrointestinal disease and 30 apparently healthy 

persons. 

Purpose - to study the quality of life and aspects of emotional sphere of 

the students of BNTU with gastrointestinal diseases. 

Methods of investigation: methods of psychological examination were 

used in the thesis work. The aspects of emotionally-personal sphere were 

analyzed; the quality of life of students was examined. 

The obtained results and their novelty: 

As a result of conducted research there was information obtained about 

the aspects of the emotional sphere and quality of life of the students of BNTU. 

The students with gastrointestinal diseases have an interconnection 

between the aspects of emotional sphere and dissatisfaction with their health, 

social well-being and as a consequence, the quality of life. 

The area of possible practical application: the results of the conducted 

research provide the opportunity to take into account individual peculiarities of 

the patient while choosing the treatment strategy and developing the activities 

for social rehabilitation. 

 

The author of the work confirms that the given in the work material 

correctly and objectively indicates the state of the investigated process, and all 

borrowed from literature and other sources theoretical, methodological and 

methodical ideas and concepts are accompanied by references to their authors. 
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