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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа 72 с., 4 рис., 39 источников. 

РЕАЛИЗОВАННОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС, СРЕДНЯЯ 

ВЗРОСЛОСТЬ, СТАРШАЯ ВЗРОСЛОСТЬ, ВЗАИМОСВЯЗЬ 

РЕАЛИЗОВАННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА. 

Объект исследования: реализованность людей на этапе средней и старшей 

взрослости. 

Предмет исследования: взаимосвязь реализованности и психологического 

стресса на этапе средней и старшей взрослости. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь реализованности и 

психологического стресса на этапе средней и старшей взрослости. 

Методы проведения работы: «Опросник терминальных ценностей», 

разработанный И.Г. Сениным; «Тест смысложизненных ориентаций» 

Д.А. Леонтьева, являющийся адаптированной версией теста «Цель в жизни» 

Д. Крамбо и Л. Махолик; «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура–

Тесье–Филлиона, переведённая и адаптированная Н.Е. Водопьяновой; методы 

математической статистики. 

Сравнение взаимосвязи реализованности и психологического стресса на 

этапе средней и старшей взрослости обусловлено тем, что люди пожилого 

возраста уже в полной мере способны оценить свои достижения и в случае, 

если уровень их реализации низок и они не достигли поставленных в жизни 

целей, могут испытывать психологический стресс. 

Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило 

установить наличие взаимосвязи между показателями реализации и стресса как 

на этапе средней взрослости, так и на этапе старшей взрослости. Было 

выявлено, что уровень реализации людей на этапе старшей взрослости чуть 

выше, чем на этапе средней взрослости. Также полученные данные 

свидетельствуют о том, что люди на этапе старшей взрослости склонны чуть 

больше испытывать психологический стресс, чем на этапе средней взрослости. 

 

 

  



 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Дыпломная праца 72 с., 4 мал., 39 крыніц.  

РЭАЛІЗАВАНАСЦЬ, ПСІХАЛАГІЧНЫ СТРЭС, СЯРЭДНЯЯ 

СТАЛАСЦЬ, СТАРЭЙШАЯ СТАЛАСЦЬ, УЗАЕМАСУВЯЗЬ 

РЭАЛІЗАВАНАСЦІ І ПСІХАЛАГІЧНАГА СТРЭСУ.  

Аб'ект даследавання: рэалізаванасць людзей на этапе сярэдняй і 

старэйшай сталасці.  

Прадмет даследавання: узаемасувязь рэалізаванасці і псіхалагічнага 

стрэсу на этапе сярэдняй і старэйшай сталасці. 

Мэта даследавання: выявіць узаемасувязь рэалізаванасці і псіхалагічнага 

стрэсу на этапе сярэдняй і старэйшай сталасці.  

Метады правядзення працы: «Апытальнік тэрмінальных каштоўнасцяў», 

распрацаваны I.Г. Сенiным; «Тэст смысложызненных арыентацый» 

Д.А. Лявонцьева, які з'яўляецца адаптаванай версіяй тэсту «Мэта ў жыцці» 

Д. Крамбо і Л. Махолик; «Шкала псіхалагічнага стрэсу PSM-25» Лемура–

Тесье–Фiллiона, перакладзеная і адаптаваная Н.Н. Вадап'янавай; метады 

матэматычнай статыстыкі.  

Параўнанне ўзаемасувязі рэалізаванасці і псіхалагічнага стрэсу на этапе 

сярэдняй і старэйшай сталасці абумоўлена тым, што людзі пажылога веку ўжо ў 

поўнай меры здольныя ацаніць свае дасягненні і ў выпадку, калі ровень іх 

рэалізацыі нізкі і яны не дасягнулі пастаўленых у жыцці мэт, могуць 

выпрабоўваць псіхалагічны стрэс.  

Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай працы, дазволіла 

ўсталяваць наяўнасць узаемасувязі паміж паказнікамі рэалізацыі і стрэсу як на 

этапе сярэдняй сталасці, гэтак і на этапе старэйшай сталасці. Было выяўлена, 

што ровень рэалізацыі людзей на этапе старэйшай сталасці ледзь вышэй, чым 

на этапе сярэдняй сталасці. Таксама атрыманыя дадзеныя сведчаць пра тое, што 

людзі на этапе старэйшай сталасці схільныя ледзь больш выпрабоўваць 

псіхалагічны стрэс, чым на этапе сярэдняй сталасці. 

  



 

ABSTRACT OF THE THESIS 

Thesis 72 p., 4 fig., 39 sources. 

REALIZATION, PSYCHOLOGICAL STRESS, MIDDLE ADULT, SENIOR 

ADULT, CORRELATION BETWEEN REALIZATION AND PSYCHOLOGICAL 

STRESS. 

Object of research: realization of people at the stage of middle and senior 

adulthood. 

Subject of research: correlation between realization and psychological stress at 

the stage of middle and senior adulthood. 

Purpose of research: to identify the correlation between realization and 

psychological stress at the stage of middle and senior adulthood. 

Methods of work: «The questionnaire of terminal values», developed by 

I.G. Senin; «Test of meaningful life orientations» by D.A. Leontiev, which is an 

adapted version of «The Purpose-In-Life Test (PIL)» by J. Crumbaugh and 

L. Maholick; «Psychological Stress Measure PSM-25» by Lemyre-Tiesser-Fillion, 

translated and adapted by N.E. Vodopiyanova; methods of mathematical statistics. 

A comparison of correlation between realization and psychological stress at the 

stage of middle and senior adulthood is connected with the fact that older people are 

already fully able to assess their life achievements and, if their level of 

implementation is low and they have not reached their goals, they may experience 

psychological stress. 

The research shows the existence of a correlation between the indicators of 

realization and stress both at the stage of middle adulthood and at the stage of older 

adulthood. It was revealed that the level of realization of people at the stage of senior 

adulthood is slightly higher than at the stage of average adulthood. At the same time 

people at the stage of older adulthood tend to experience a little more psychological 

stress than at the stage of average adulthood. 
 


