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АННОТАЦІЯ

В магістерській роботі представлено результати теоретичного та

емпіричного дослідження готовності до шлюбу як показника соціальної

зрілості студентів. Проведено теоретико-методологічний аналіз поняття

«особистісна зрілість особистості» в сучасній науковій літературі. Надано

соціально-психологічну характеристику готовності особистості до шлюбу.

Розглянуто взаємозв’язок готовності до шлюбу та особистісної зрілості

особистості. Проаналізовано компоненти готовності до шлюбу як показника 

особистісної зрілості особистості. Обґрунтовано добір методів 

експериментально-психологічного дослідження та наведено результати

констатувального експерименту. Обгрунтовано соціально-психологічні

умови розвитку готовності до шлюбу через процедуру оптимізації процесу

особистісного зростання студентів. Представлено результати статистичного 

аналізу порівняння емпіричних показників до та після формувального 

експерименту.
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ЗРОСТАННЯ, СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ, ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ 

ОСОБИСТОСТІ,МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ, ІНФАНТИЛІЗМ ОСОБИСТОСТІ, СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ,ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЦЕДУРА ОПТИМІЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСУ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ.

 ANNOTATION

The results of theoretical and empirical study of readiness for marriage as

an indicator of students' social maturity are presented in the master's thesis.

Theoretical and methodological analysis of the concept of «personal maturity of

personality» in modern scientific literature has been done. The socio-

psychological characterization of a person's readiness for marriage is given. The

relationship between willingness to marry and personal maturity is examined.

The components of marriage readiness as an indicator of personality maturity



are analyzed. The selection of methods of experimental and psychological

research is substantiated and the results of the ascertainment experiment are

presented. The socio-psychological conditions of development of readiness for

marriage through the procedure of optimization of the process of personal

growth of students are substantiated. The results of the statistical analysis of the

comparison of empirical indicators before and after the forming experiment are

presented.
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