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Анотація

           У магістерській кваліфікаційній роботі представлено теоретичний

аналіз психологічної літератури вітчизняних та закордонних науковців за

проблемою дослідження понять самореалізації студентської молоді,

розрито основні сфери та фактори самореалізації особистості, розглянуто

психологічну характеристику студентського віку, особливості формування

та розвитку потреби студентів у професійній самореалізації та з’ясовано

поняття вільного вибору, його компоненти та етапи.

          У ході експериментального дослідження вільного вибору та потреби

самореалізації студентів було з’ясовано, що переважна більшість студентів

має низькі показники волевиявлення, відповідальності, прогнозування

свого майбутнього, власного життєвого вибору, що перешкождають

розвитку самореалізації.

        Аналіз даних, отриманих у ході емпіричного дослідження, свідчить про

необхідність розробки психокорекційної програми соціально-психологічного 

тренінгу, який сприятиме підвищенню успішності проектування студентами 

свого власного життєвого шляху, зростанню їх особистісної ефективності, 

продуктивності самореалізації.

        Ключові слова: самореалізація, особистість, свобода, вільний вибір,

відповідальність, молодь, самоздійснення, життєвий шлях, особистісний

розвиток, ціннісні орієнтації, студентський вік.

Аnnotation

              The master’s qualification work presents theoretical analysis of the

psychological literature of domestic and foreign scientists on the problem of

studying the concepts of self-realization of student youth, the main areas and

factors of self-realization of the individual, the psychological characteristics of

the student's age, the peculiarities of the formation and development of students’



need for professional self-realization are examined. choices, its components and

stages.

             In the course of the experimental study of free choice and the need for

self-realization of students, it was found that the vast majority of students have

low indicators of willpower, responsibility, predicting their future, their own life

choices that impede the development of self-realization.

            The analysis of the data obtained during the empirical study indicates the

need to develop a psycho-correction program of social and psychological

training that will help students to design more successfully their own life path,

increase their personal efficiency, productivity of self-realization.

Keywords: self-realization,personality,freedom,free choice,responsibility, youth, self-

realization, life path,personalitys’ development,value orientations, student’s age.


