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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтування  дослідження  особливості  самоефективності

студентів;  програма  соціально-психологічного  тренінгу  щодо  розвитку

самоефективності у студентів. 

Ефективне і  успішне вирішення проблем,  що виникають на життєвому

шляху  особистості  у  великій  мірі  забезпечується  за  рахунок  впевненості  в

ефективності  власних дій,  реалізації  потенціалу особистості  в  різних сферах

життєдіяльності соціуму. Вивчення самоефективності особистості та її факторів

має  важливе  значення  для  міждисциплінарних  досліджень.  Завдяки

дослідженню  самоефективності  у  людей  юнацького  віку  можливо  виявити

особливості  її  розвитку  та  прогнозувати  ефективність  особистості  в  цілому.

Дослідження  самоефективності  дозволить  оцінити  здатність  особистості  до

усвідомлення  та  об’єктивної  оцінки  власних  здібностей  та  їхнього

використання оптимальним чином.

Спеціальних  досліджень,  які  б  висвітлювали  психологічні  особливості

становлення  здатності  до  самоефективності  в  юнацькому  віці  не  достатньо,

проте їх значення є важливими для ефективної організації процесу подолання

кризи переходу особистості до ранньої дорослості.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  самоефективність  студентів,  студентський  вік,

психологічні науки, когнітивні конструкти, соціально-психологічний тренінг.


