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АНОТАЦІЯ

Проведений  теоретико-методологічний  аналіз  основних  підходів  до

проблеми  вивчення прокрастинації  уможливив  її  визначення  як  свідомого

відкладання  справ,  що  зумовлює  негативні  наслідки,  супроводжується

внутрішнім  дискомфортом  і  негативними  емоційними

переживаннями.Визначено,  що  головними  причинами  академічної

прокрастинації  є  хвороби,  соціальні  та  сімейні  проблеми,  брак  мотивації  й

інтересу  до  навчання,  зайва  самовпевненість,  лінь,  неякісні  керівництво

навчальною  діяльністю  та  консультації  викладачів,  безпорадність  окремих

студентів,  недостатність  до  безпосередньої  комунікації  та  надлишок

віртуальної,  зовнішні  відволікаючі  фактори.   На  основі  отриманих  даних

розроблено  тренінгову  програму  психокорекційних  заходів,  спрямовану  на

подолання  прокрастинації  студентів,  у  вигляді  змістовних  блоків  конкретної

проблематики.Перспективами подальших  досліджень  є  вивчення  гендерних  і

вікових особливостей прокрастинації  та  з’ясування впливу прокрастинації  на

процес самоздійснення особистості.
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