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РЕФЕРАТ 

 

Шалковская Юлия Анатольевна 

 

«Жизненная удовлетворенность и стрессоустойчивость лиц пожилого 

возраста в условиях отделения дневного пребывания» 

 

Дипломная работа: 89 с., 51 источник, 5 прил. 

 

Ключевые слова: ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ, СТАРОСТЬ, АДАПТАЦИЯ, 

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ЖИЗНЕННАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ. 

Объект исследования – пожилые люди. 

Цель работы – изучить факторы жизненной удовлетворенности и 

стрессоустойчивости пожилых людей. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, 

тестирование, методы статистической обработки. 

Полученные результаты и их новизна: степень стрессоустойчивости 

влияет на показатели жизненной удовлетворенности, причем чем выше 

степень стрессоустойчивости пожилых людей, тем выше степень их 

удовлетворенности жизнью. 

Область возможного практического применения: выявление уровня 

жизненной удовлетворенности и стрессоустойчивости у граждан пожилого 

возраста.    

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Шалкоўская Юлія Анатольеўна 

 

«Жыццёвая задаволенасць і стрэсаўстойлівасць асоб сталага ўзросту ва 

ўмовах аддзялення дзённага знаходжання» 

 

Дыпломная работа: 89 с., 51 крыніца, 5прыкл. 

 

Ключавыя словы: ПАЖЫЛЫ ЎЗРОСТ, СТАРАСЦЬ, АДАПТАЦЫЯ, 

РЭАБІЛІТАЦЫЯ, ЖЫЦЦЁВАЯ ЗАДАВОЛЕНАСЦЬ, 

СТРЭСАЎСТОЙЛІВАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання – пажылыя людзі. 

Мэта работы – вывучыць фактары жыццёвай задаволенасці і 

стрэсаўстойлівасці пажылых людзей. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратуры, тэставанне, 

метады статыстычнай апрацоўкі.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: ступень стрэсаўстойлівасці ўплывае 

на паказчыкі жыццёвай задаволенасці, прычым чым вышэй ступень 

стрэсаўстойлівасці пажылых людзей, тым вышэй ступень іх задаволенасці 

жыццём. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяўленне 

ўзроўню жыццёвай задаволенасці і стрэсаўстойлівасці ў грамадзян пажылога 

ўзросту. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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Shalkovskaya Julia Anatolyevna 

 

«Life satisfaction and stress resistance of elderly people in the conditions of 

day care» 

 

Degreepaper: 89 p., 51 sources, 5 app. 

 

Key words: OLD AGE, ADAPTATION, REHABILITATION, LIFE 

SATISFACTION, STRESS. 

Object of research – older people. 

Purpose of research – to study the factors of life satisfaction and stress 

resistance of elderly people. 

Research methods: theoretical analysis of literature, testing, methods of 

statistical processing.  

Obtained results and their novelty: the degree of stress resistance affects 

the indicators of life satisfaction, and the higher the degree of stress resistance of 

older people, the higher the degree of their satisfaction with life. 

Area of possible practical application: identification of the level of life 

satisfaction and stress resistance in elderly citizens. 

 

The author of the work confirms that the material given in the work correctly 

and objectively reflects the state of the studied process, and all theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are accompanied by references to their authors. 
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