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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа 40 с., 3 рис., 4табл., 44 источника. 

РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СУБЬЕКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

БОЛЕЗНИ, РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ, ТИПЫ 

ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ, МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОГО И РИСКОВАННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 

Объект исследования: рискованное поведение. 

Цель: Выявить факторы рискованного поведения в сфере здоровья у 

пациентов с хроническими соматическими заболеваниями. 

Метод проведения работы: метод опроса. 

В настоящее время проблематика здоровья всё чаще признаётся одной из 

приоритетных областей научного познания и оказывается в фокусе комплексного 

изучения, в том числе и психологии.  

Исследование в рамках дипломной работы позволило изучить рискованное 

поведение в сфере здоровья среди лиц с наличием хронических соматических 

заболеваний. Полученные результаты дают представление о том, какие факторы 

могут стать решающими при выборе той или иной модели поведения. Полученные 

результаты могут найти практическое применение как в психологии, так и в 

медицине. На основе данных результатов станет возможна разработка методов 

профилактики рискованного поведения среди пациентов, имеющих соматические 

заболевания и таким образом снизить риск их обострения, инвалидизации. 

Результаты исследования помогут лучше разбираться в вопросах информирования 

населения в области здоровья, а также в вопросах отношений «врач-пациент».  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа 40 с., 3 мал., 4 табл, 44 крынiцы. 

РЫЗЫКОЎНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, СУБ’ЕКТЫЎНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ 

ХВАРОБЫ, РЫЗЫКОЎНЫЯ ПАВОДЗІНЫ У СФЕРЫ ЗДАРОЎЯ, ТЫПЫ 

АДНОСІНЫ ДА ХВАРОБЫ, МАДЭЛІ БЯСПЕЧНЫХ І РЫЗЫКОЎНЫХ 

ПАВОДЗІН. 

Аб'ект даследавання: рызыкоўныя паводзіны. 

Мэта: Выявіць фактары рызыкоўных паводзінаў у сферы здароўя ў 

пацыентаў з хранічнымі саматычнымі захворваннямі. 

Метад правядзення работы: метад апытання. 

У цяперашні час праблематыка здароўя ўсё часцей прызнаецца адной з 

прыярытэтных абласцей навуковага пазнання і аказваецца ў фокусе комплекснага 

вывучэння, у тым ліку і псіхалогіі. 

Даследаванне ў рамках дыпломнай работы дазволіла вывучыць рызыкоўныя 

паводзіны ў сферы здароўя сярод асобаў з наяўнасцю хранічных саматычных 

захворванняў. Атрыманыя вынікі даюць ўяўленні аб тым, якія фактары могуць 

стаць вырашальнымі пры выбары той ці іншай мадэлі паводзінаў. Атрыманыя 

вынікі могуць знайсці практычнае прымяненне як у псіхалогіі, так і ў медыцыне. 

На аснове дадзеных вынікаў стане магчымым распрацоўка метадаў прафілактыкі 

рызыкоўных паводзінаў сярод пацыентаў, якія маюць саматычныя захворванні, 

такім чынам знізіць рызыку абвастрэння захворвання, інвалідызацыі. Дадзеныя 

вынікі дапамогуць лепш разбірацца ў пытаннях інфармавання насельніцтва ў 

галіне здароўя, а таксама ў пытаннях адносін «лекар-пацыент». 
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ABSTRACT OF THE THESIS 

Thesis 40 p., 3 fig., 4 table, 44 sources. 

RISK BEHAVIOR, SUBJECTIVE CONCEPT OF DISEASE, RISK BEHAVIOR 

IN THE SPHERE OF HEALTH, TYPES OF ATTITUDE TO DISEASE, MODEL OF 

SAFE AND RISK BEHAVIOR. 

Object of research: risky behavior. 

Aim of work: identify risk factors for health in patients with chronic physical 

illness. 

Method of the research: method of interrogation 

Currently, health problems recognize as one of the priority areas of scientific 

knowledge and it is in the focus of comprehensive study, including psychology. 

The research within the framework of the thesis allowed studying the risky 

behavior in the sphere of health among people with the presence of chronic somatic 

diseases. The results obtained give an idea of what factors can be decisive in choosing a 

particular behavior model. The obtained results can find practical application both in 

psychology and in medicine. Based on these results, it will be possible to develop 

methods for preventing risky behavior among people who have physical illnesses and 

thus reduce the risk of their aggravation and disability. The results of the research will 

help to understand the issues of informing the population in the field of health, as well as 

in matters of doctor-patient relations. 

 

 


