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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: Стрессоустойчивость студентов в период 
экзаменационной сессии в современных экологических условиях:52 
страницы,14 рисунков, 12 таблиц, 38 источников, 8 приложений. 

Стресс, дистресс, эустресс, адаптация, эмоциональность, 
стрессоустойчивость, стрессовые реакции. 

Цель работы: определение эмоциональности и изучение уровня 
развития стрессоустойчивости у студентов 1-го и 5-го курсов в период 
экзаменационной сессии и после нее. 

Методы исследования: экологические, статистические и 
психологические. 

Полученные результаты и их новизна: Установлено, что 53,10% 
студентов 1-го курса являются наиболее чувствительными к воздействию 
стресса в период экзаменационной сессии. Отмечена удовлетворительная 
оценка уровня стрессоустойчивости 46,90%  у студентов 5-го курса в период 
экзаменационной сессии. 

Выявлено, что после экзаменационной сессии, у большинства  53,10%  
студентов 1-го и 43,80% студентов 5-го курсов преобладает 
удовлетворительная оценка стрессоустойчивости. 

Область применения: Образование, психология, этика, медицина, 
экология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: Стрэсаўстойлівасць студэнтаў у перыяд 
экзаменацыйнай сесii ў сучасных экалагічных умовах. 52 старонкі, 14 
малюнкаў, 1 2табліц, 38 крыніц, 8 прыкладанняў. 

Стрэс, дыстрэс, эустрэс, адаптацыя, эмацыянальнасць, 
стрэсаўстойлівасць, стрэсавыя рэакцыі. 

Мэта работы: Вызначэнне эмацыйнасці і вывучэнне ўзроўню 
развіцця стрэса ўстойлівасці ў студэнтаў 1-га і 5-га курсаў у перыяд 
экзаменацыйнай сесіі і пасля яе. 

Метады даследавання: Экалагічныя, статыстычныя і псіхалагічныя. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: Устаноўлена, што 53,10% студэнтаў 1-

га курса з'яўляюцца найбольш адчувальнымі да ўздзеяння стрэсу ў перыяд 
экзаменацыйнай сесіі. Адзначана здавальняючая ацэнка ўзроўню 
стрэсаўстойлівасці 46,90% у студэнтаў 5-га курса ў перыяд экзаменацыйнай 
сесіі. 

Выяўлена, што пасля экзаменацыйнай сесіі, у большасці 53,10% 
студэнтаў 1-га і 43,80% студэнтаў 5-га курсаў пераважае здавальняючая 
адзнака стрэсаўстойлівасці. 

Вобласць ужывання: Адукацыя, псіхалогія, этыка, медыцына, 
экалогія. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
Graduate work: Stress resistance of students during the examination session 

in modern environmental conditions. 52 pages, 14 figures, 12 tables, 38 sources, 8 
applications. 

Stress, distress, eusttress, adaptation, emotionality, stress-resistance, stress 
reactions. 

Objective: The definition of emotionality and the study of the level of 
development of stress in students of the 1st and 5th courses during the examination 
session and after it. 

Methods of research: Environmental, statistical and psychological. 
The results obtained and their novelty: It was established that 53.10% of 1st 

year students are most sensitive to the effects of stress during the examination 
session. A satisfactory assessment of stress level of 46.90% among 5th year 
students during the examination session was noted. 

It was revealed that after the examination session, the majority of 53.10% of 
students in the 1st and 43.80% of the students in the 5th year were dominated by a 
satisfactory assessment of stress tolerance. 

Scope: Education, psychology, ethics, medicine, ecology. 
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