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РЕФЕРАТ 

 

Белозуб Виктория Алексеевна 

 

«Взаимосвязь социально-психологической адаптации и 

самоактуализации личности студентов специальности социальное 

проектирование» 

 

Дипломная работа: 68 с., 39 источников, 8 прил. 

 

Ключевые слова: АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ, ДЕЗАДАПТАЦИЯ, 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, ЛИЧНОСТЬ, СТУДЕНТЫ, 

СОЦИАЛЬНОЕ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ.  

Объект исследования – студенты 2-4 курсов, специальности 

«Социальное проектирование».  

Цель работы – изучить специфику проявления взаимосвязи 

социально-психологической адаптации с самоактуализацией личности 

студентов специальности «Социальное проектирование».  

Методы исследования: теоретический анализ литературы; метод 

опроса, обобщения, сравнения, наблюдения; методы математической 

статистики: описательная статистика, критерий Колмогорова-Смирнова, 

корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена).  

Полученные результаты и их новизна: результаты нашего 

исследования помогли внести некую долю ясности в изучаемую нами 

область знания. 

Область возможного практического применения: полученные 

результаты помогут внести ясность в изучение закономерностей, принципов 

и механизмов адаптации и самоактуализации студентов в различных 

социальных и производственных условиях, а также, могут быть 

использованы психологами и педагогами для предотвращения дезадаптации, 

потери интереса к самопознанию и саморазвитию личности студентов. 

 

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. 

 

_____________________ 

  



РЭФЕРАТ 

 

Белазуб Вікторыя Аляксееўна 

 

«Ўзаемасувязь сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі і самаактуалізацыі 

асобы студэнтаў спецыяльнасці сацыяльнае праектаванне» 

 

Дыпломная работа: 68 с., 39 крыніц, 8 прыкл. 

 

Ключавыя словы: АДАПТАЦЫЯ, САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНАЯ 

АДАПТАЦЫЯ, ДЭЗАДАПТАЦЫЯ, САМААКТУАЛІЗАЦЫЯ, 

САМАРЭАЛІЗАЦЫЯ, АСОБА, СТУДЭНТЫ, САЦЫЯЛЬНАЕ-

ПРАЕКТАВАННЕ.  

Аб'ект даследавання - студэнты 2-4 курсаў, спецыяльнасці 

«Сацыяльнае праектаванне". 

Мэта работы – вывучыць спецыфіку праявы ўзаемасувязі сацыяльна-

псіхалагічнай адаптацыі з самаактуалізацыяй асобы студэнтаў спецыяльнасці 

«Сацыяльнае праектаванне". 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратуры; метад 

апытання, абагульнення, параўнання, назірання; метады матэматычнай 

статыстыкі: апісальная статыстыка, крытэрый Калмагорава-Смірнова, 

карэляцыйны аналіз (каэфіцыент ранговой карэляцыі r-Спирмэна). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: вынікі нашага даследавання 

дапамаглі ўнесці нейкую долю яснасці ў вывучаемую намі вобласць ведаў. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: атрыманыя вынікі 

дапамогуць унесці яснасць у вывучэнне заканамернасцей, прынцыпаў і 

механізмаў адаптацыі і самаактуалізацыі студэнтаў у розных сацыяльных і 

вытворчых умовах, а таксама, могуць быць выкарыстаны псіхолагамі і 

педагогамі для прадухілення дэзадаптацыі, страты цікавасці да самапазнання 

і самаразвіцця асобы студэнта. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

_____________________  

 

  



ANNOTATION 

 
Belazub Viktoria Alekseevna 

 

«The relationship of socio-psychological adaptation and self-actualization of 

the personality of students of the specialty social design» 

 

Degreepaper: 68 p., 39 sources, 8 app. 

 

Key words: ADAPTATION, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

ADAPTATION, DISADAPTATION, SELF-ACTUALIZATION, SELF-

REALIZATION, PERSONALITY, STUDENTS, SOCIAL-DESIGN. 

Object of research: students of 2-4 courses, specialty "Social design". 

Purpose of research – to study the specifics of the manifestation of the 

relationship of socio-psychological adaptation with self-actualization of the 

personality of students of the specialty "Social design". 

Research methods: theoretical analysis of the literature; survey method, 

generalization, comparison, observation; methods of mathematical statistics: 

descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov criterion, correlation analysis (r-

Spearman's rank correlation coefficient). 

Obtained results and their novelty: the results of our research helped to 

bring some clarity to the area of knowledge that we are studying. 

Area of possible practical application: the results will help clarify the 

study of patterns, principles and mechanisms of adaptation and self-actualization of 

students in different social and working conditions, and can used by psychologists 

and educators to prevent maladjustment, loss of interest in self-knowledge and 

self-development of students. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

 

_____________________  

 


