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Анотація

        У магістерській роботі представлено теоретичний аналіз психологічної 

літератури щодо поняття свободи вибору, виокремлено чинники процесу 

переробки інформації, розглянуто особливості їх прояву у студентської молоді. 

З’ясовано розуміння вільного вибору та процесу переробки інформації у 

студентів, когнітивних характеристик у навчальній діяльності студентів; 

ефективність запам’ятовування; мотивацію розумової діяльності людини. 

Структуровано характер новоутворень розумового розвитку у період 

студентства.

        У ході експериментального дослідження впливу вільного вибору на

процес переробки інформації було з’ясовано, що невелика кількість

студентів відносяться до людей, які відчувають тривогу, занепокоєння в

незвичних для себе ситуаціях, найбільше тих, які відносяться до людей, що

швидко орієнтуються в проблемних ситуаціях. Студенти які відчувають

свою свободу вибору процес переробки інформації проходить краще. Тому

для студентів, які вважать що в них немає свободи вибору чи її обмежують

було розроблено тренінгову програму. Завдання тренінгу проводяться з

метою актуалізації та усвідомлення своєї свободи. 

         Ключові слова: свобода, вибір, вільний вибір, розумова діяльність,

навчальна діяльність, внутрішня свобода, пам’ять, відповідальність,

мотивація.

Abstract

            The master's thesis presents the theoretical analysis of psychological

literature on the concept of freedom of choice, identifies factors of the process of

information processing, considers the features of their manifestation in student

youth. Understanding of free choice and process of information processing in

students, cognitive characteristics in students' educational activity; memory

efficiency motivation of human mental activity. The character of new growths of

mental development in the student period is structured.

           In an experimental study of the impact of free choice on the process of the



traffic jams, it was found that the vast majority of students relate to people who

are anxious, disturbed in unusual situations, least those who relate quickly to

problematic situations. Students who feel free to choose the information

processing process goes better. Therefore, a training program has been developed

for students who feel that they lack or have the freedom to choose. The tasks of

the training are conducted in order to update and realize their freedom.

Keywords: freedom, choice, free choice, mental activity, educational

activity, inner freedom, memory, responsibility, motivation.


