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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 78 страниц и включает 8 

приложений и 81 источник. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Я-КОНЦЕПЦИЯ, Я-ФИЗИЧЕСКОЕ, 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТЕЛОМ, САМООЦЕНКА, САМООТНОШЕНИЕ, 

ДИЕТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Объект работы: Я-концепция личности. Предмет: взаимосвязь Я-

концепции и диетического поведения студентов. Цель: установить характер 

взаимосвязи Я-концепции студентов и  диетическим поведением. Метод: опрос. 

Методологическую основу дипломной работы составили: теория Я-

концепции Р. Бернса, положения о роли и структуре Я-физического как 

модальности Я-концепции (Е.Т. Соколова, K.A. Bailey, J.Cole, S. Gallagher), 

исследования взаимосвязи Я-физического с пищевым поведением 

(Р.В. Александрова, М.Ю. Дурнева, В.А. Капустина, Т.А. Мешкова, 

О.А. Скугаревский, L.K. George), концепция гендера Р. Коннелл.  

В работе проведен теоретический анализ феномена Я-концепции, ее 

структуры, определено понятие и значение Я-физического в структуре Я-

концепции, рассмотрены факторы неудовлетворенности Я-физическим как 

индикаторы последующего диетического поведения. 

Исследование в рамках дипломной работы позволило выявить 

взаимосвязи между компонентами Я-концепции и диетическим поведением, в 

частности, между самооценкой и элементами самоотношения. Были 

определены особенности Я-концепции студентов с различным пищевым 

поведением, охарактеризованы гендерные и возрастные особенности студентов 

с и без диетического поведения. Была выявлена взаимосвязь между 

диетическим поведением и риском развития нарушений пищевого поведения. 

Полученные результаты могут быть использованы для создания 

программ, направленных на развитие и поддержание адекватной Я-концепции, 

а также на снижение значимости внешнего вида; программ профилактики 

нарушений пищевого поведения и аффективных расстройств. Внедрение таких 

программ может быть полезным для формирования адекватной самооценки и 

самоотношения, повышения уверенности в себе, выработки ассертивного 

поведения.  

Материалы и результаты дипломной работы были получены на 

основании достоверных источников и самостоятельно проведенных 

теоретических и практических исследований. 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб'ём дыпломнай работы складае 78 старонак і ўключае 8 прыкладанняў і 

81 выкарыстаную крыніцу. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: Я-КАНЦЭПЦЫЯ, Я-ФІЗІЧНАЕ, 

НЕЗАДАВАЛЬНЕННЕ ЦЕЛАМ, САМААЦЭНКА, САМАСТАЎЛЕННЕ, 

ДЫЕТЫЧНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, ХАРЧОВЫЯ ПАВОДЗІНЫ 

Аб'ект даследавання: Я-канцэпцыя асобы. Прадмет: узаемасувязь Я-

канцэпцыі і дыетычнах паводзін студэнтаў. Мэта: усталяваць характар 

узаемасувязі Я-канцэпцыі студэнтаў і дыетычнах паводзін. Метад: апытанне. 

Метадалагічную аснову дыпломнай работы склалі: тэорыя Я-канцэпцыі Р. 

Бернса, палажэнні аб ролі і структуры Я-фізічнага як мадальнасці Я-канцэпцыі 

(Е.Т. Сакалова, K.A. Bailey, J.Cole, S. Gallagher)., даследаванні ўзаемасувязі Я-

фізічнага з харчовым і паводзінамі (Р.В. Аляксандрава, М.Ю. Дурнева, 

В.А. Капусціна, Т.А. Мяшкова, А.А. Скугарэўскі, L.K. George), канцэпцыя 

гендэра Р. Конэл. 

У рабоце праведзены тэарэтычны аналіз феномену Я-канцэпцыі, яе 

структуры, вызначана паняцце і значэнне Я-фізічнага ў структуры Я-канцэпцыі, 

разгледжаны фактары незадаволенасці Я-фізічным як індыкатары наступных 

дыетычных паводзін. 

Даследаванне ў рамках дыпломнай работы дазволілі выявіць узаемасувязі 

паміж кампанентамі Я-канцэпцыі і дыетычнымі паводзінамі, у прыватнасці, 

паміж самаацэнкай і элементамі самастаўлення. Былі вызначаны асаблівасці Я-

канцэпцыі студэнтаў з рознымі харчовымі паводзінамі, ахарактарызаваны 

гендэрныя і ўзроставыя асаблівасці студэнтаў з і без дыетычных паводзін. Была 

выяўлена ўзаемасувязь паміж дыетычнымі паводзінамі і рызыкай развіцця 

парушэнняў харчовых паводзінаў. 

Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны для стварэння праграм, 

накіраваных на развіццё і падтрыманне адэкватнай Я-канцэпцыі, а таксама на 

зніжэнне значнасці вонкавага выгляду; праграмы прафілактыкі парушэнняў 

харчовых паводзін і афектыўных засмучэнняў. Укараненне такіх праграм можа 

быць карысным для фарміравання адэкватнай самаацэнкі і самастаўлення, 

павышэння ўпэўненасці ў сабе, выпрацоўкі асертыўных паводзін. 

Матэрыялы і вынікі дыпломнай працы былі атрыманыя на падставе 

дакладных крыніц і самастойна праведзеных тэарэтычных і практычных 

даследаванняў. 

  



ABSTRACT OF THE THESIS 

This thesis consists of 78 pages and includes 8 Appendixes and 81 sources.  

KEYWORDS: SELF-CONCEPT, SELF-PHYSICAL, BODY 

DISSATISFACTION, SELF-ESTEEM, SELF-ATTITUDE, DIETARY 

BEHAVIOUR, EATING BEHAVIOUR 

Thesis object: Self-concept of identity. Thesis subject: correlation between 

Self-concept and dietary behaviour among students. Aim: to determine character of 

correlation between Self-concept among students and their dietary behaviour. 

Method: survey. 

The methodology of the current diploma thesis is built upon the following 

works: theory of Self-concept by R. Burns; inputs on role and structure of Self-

physical as modality of Self-concept (K.A. Bailey, J.Cole, S. Gallagher, 

E. Sokolova); studies on correlation between Self-physical with eating behaviour (R. 

Aleksandrova, M. Durneva, V. Kapustina, T. Meshkova, O. Skygarevskyi, L.K. 

George,); gender as a concept (R. Connell). 

In the current thesis, the theoretical analysis of Self-concept phenomena and its 

structure has been undertaken together with defining the notion and meaning of Self-

physical and elaborating upon factors of dissatisfaction with Self-physical  as 

indicators of dietary behaviour. 

The study conducted as a part of the current thesis helped to determine 

correlation between components of Self-concept and dietary behaviour, in particular, 

between self-esteem and elements of self-attitudes. Specificity of Self-concept of 

students with different eating behaviour has been determined together with gender 

and age differences among student with and without dietary behaviour. There was 

discovered a correlation between dietary behaviour and risks of development of 

eating disorders. 

The results gathered during the current research can be used to create 

programmes that aim at supporting and developing adequate Self-concept, and 

reducing the importance of one's appearance together with programmes that work 

with prevention of eating and affective disorders. The implementation of such 

programmes can be useful for forming adequate self-esteem and self-attitude, raising 

self-confidence and developing assertive behaviour. 

The materials and results of the thesis were obtained on the basis of reliable 

sources and independently carried out theoretical and practical research. 
 


