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АНОТАЦІЯ

Психологічні  особливості  прояву  невротичних  станів  у  студентів;

розробити  та  апробувати  програму  психокорекційних  заходів  щодо  розвитку

стресостійкості. 

Виникнення  внутрішнього  конфлікту  пов’язано  з  тим,  що  принципи,

установки, шаблони, що були прийняті психікою заздалегідь руйнуються або

суперечать  цілям  і  бажанням  особистості.  Соціальне  напруження,

нестабільність пізнавального простору ускладнює процес адаптації студентів до

життя  та  навчання,  їхню  орієнтацію  в  нестандартних  ситуаціях.  Умови

сьогодення потребують формування в особистості стійких суспільнозначущих

моделей  поведінки,  навичок  володіння  собою,  котрі  б  забезпечували

стресостійкість  особистості.  Наростаюча  невротизація  молоді  проявляється

через  почуття  невпевненості  у  завтрашньому  дні,  агресивності,  переживанні

самотності, фрустрованості тощо.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  невротичні  стани,  стресостійкість  студентів,

психологічний вплив, соціально-психологічний тренінг.


